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 حمتويات املجلد

 ١ ......................................................... حممود آل زيد بن اهللا عبد الشيخ ترمجة

 ٥ ......................................... واألثر السنة أهل طريقة عىل والقدر بالقضاء اإليامن) ١(

مة ـدّ  ٧ ..................... أمجعني الناس وإىل املثقفني الشباب وإىل املحرتمني العلامء إىل مقَ

 ٩ ......................... ]فيه الشك بوقوع الدين عن الناس لصد بالقدر املالحدة جدال[

 من بذلك ليتمكن والعقل والبرص السمع له وخلق اإلنسان خلق وتعاىل سبحانه اهللا[

 ١٠................................................... ]يرضه عام والتباعد ينفعه ما فعل

 ١٢........................................................................ القـدر حقيقـة

ر ة هوَ  القدَ درَ  ١٣................................................................. الرمحن قُ

 ١٦.................... ]القدر معنى يف السنة أهل ومجهور تيمية ابن اإلسالم شيخ قول[

ـادير كتابـة  ١٦........................................................................ املقَ

 إىل اخللق اهللا خلق لدن من املعلومات بسائر اهللا علم سبق إىل إشارة لألشياء اهللا كتابة[

 ١٦....................................................................... ]القيامة يوم

 الداخل حساب وحتيص تسمعه ما كل تكتب آالت بصنعته املخلوق هذا اخرتاع[

 يشء كل أتقن الذي اهللا وصنع مداد وال قلم بدون والكهرباء املاء  مصاريف من واخلارج

 ١٨................................................................... ]وأجل أعال هو

 قوة مع الغاية إىل للوصول وتؤهلم حتفظهم التي والوسائل لألسباب األنبياء استعامل[

 ١٩................................................................. ]رهبم عىل توكلهم
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 ٢٠..................... ]فيه املراد املعنى يبني بام وتفسريه وموسى آدم احتجاج حديث[

 ٢٠.................................. ]وموسى آدم احتجاج حديث يف العلامء اختالف[

 ٢٢........ ]سعيد أو وشقي وعمله أجله يكتب وأنه اجلنني خلق يف مسعود ابن حديث[

 ما ويثبت يشاء ما اهللا يمحو اهللا بإذن والتغيري التبديل فيها يقع امللك بيد التي الكتابة[

 ٢٣............................................................................. ]يشاء

 ٢٣........ ]كفره فعليه كفر ومن ورغبته باختياره الشخص من يقع واإليامن الكفر فعل[

 ٢٦................... رهبم عند داحضة حجتهم بالقدر املحتجون: بالقدر االحتجاج بطالن

 ٢٧...................................... ]يتغري وال يتبدل ال الباري بذات القائم العلم[

 ٢٩ ]عجزا توكله صار وإال باألسباب ذاألخ مع إال يكون ال التوكل إن: اإلسالم شيخ قول[

 ٢٩....... ]له عمر وجواب رسقته عىل بالقدر املحتج السارق مع اخلطاب بن عمر قصة[

ا أرضّ  جز هوَ  الشخص به ابتيل مَ در عىل اتكاالً  العَ  ٣٠................................ القَ

 ٣١............................ ]اهللا قدر من هي والوباء البالء هبا يستدفع التي األدوية[

 القضاء بيان وفيه »الضعيف املؤمن من اهللا إىل أحب القويّ  املؤمن« بحديث التذكري

 ٣٢........................................................ الصحيح الوجه عىل والقدر

 ٣٥........................................................... باملسببات األسباب ربط

؟ أم خمريَّ  اإلنسان هل[  ٣٧....................................................... ]مسريَّ

 ٤٢................................... والقدر القضاء عقيدة يف املسلمني عىل النصار شبهة

 ٤٤......]احلميدة والصفات الصحيحة األفعال عنه تنجم الصحيح الوجه عىل القدر اعتقاد[

 ٤٥................. ]ومغارهبا األرض مشارق فتح إىل عقيدهتم بصحة املسلمني اندفاع[

 ٤٧ ..................................................................... واملسلمني اإلسالم عقيدة) ٢(

 ٤٩.................................. ]والرسل األنبياء خاتم وحممد الرشائع خاتم اإلسالم[

ة  ٥٠............................ )أحد اهللا مع يُدعى فال بالدعاء اهللا إفراد( لالرسُ  بعثة حكمَ
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ك اهللا لغَريِ  الذبح ْ
 ٥١................................................................... رشِ

ليق ب تعْ روز واجلامعَات احلجُ ونه وما واحلُ ة والتعويذة ةالعزيمَ  يسمّ  ٥٢.... رشك كلّه والتميمَ

يقـة ـالم حـقِ  ٥٤..................................................................... اإلسْ

 ٥٩.................................................................... ربـًّا باللّـه اإليمـان

 ٦١........................................................ بالقرآن اإليامن باهللاِ اإليامن ومنَ 

ـة ة يف الـربّ  رؤيَ ـرَ  ٦٢............................................................... اآلخِ

 ٦٣............................................................. الكـرام باملالئكـة اإليمـان

ـر باليَـوم اإليمـان  ٦٥................................................................ اآلخِ

 ٦٩ ...................................................... واإليامن اإلسالم بعقيدة األذهان تثقيف) ٣(

 ٧١............................................................. ]واإليامن اإلسالم حقيقة[

 ٧٥................................................... اإلسالم دون اإليامن يف االستثناء

 ٧٧......................................... واإليامن اإلسالم بني) العطف واو( توسط

 ٨٢..................................... الكبائر مرتكب يف الصحابة زمن وقع اختالف أول

 ٨٤................................................................ وتفاصيله النفاق حقيقة

 ٨٥.............. املسلمني؟ مسمى يف كدخوهلم املؤمنني مسمى يف اخلوند املنافقون هل

 ٨٨.................................................................. ونقصانه اإليامن زيادة

ا اإليامن انقالب  ٩١................................................... القيامة يوم ألهله نورً

 ١٠١ .............................................. الوفاة بعد البعث حتقيق يف والبينات الرباهني) ٤(

 ١٠٣ ............................................................................ ]توطئة[

 ١٠٥ .......................................................... ]الوفاة بعد بالبعث ناإليام[

 ١٠٧ .................................................. ]بالبعث اإليامن جتاه الناس أصناف



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     د 

 ١٠٩ ........................................................... واجلامعة السنَّة أهل عقيدة

 ١٠٩ ................................. الوفاة بعد البعث بمثابة منه واليقظة املوت، أخو النوم

 ١١٠ ..................................................... ]موتا للنوم تعاىل اهللا تسمية[

 ١١٢ .................................................... ]اإلنسان عىل بالبعث يامناإل أثر[

 ١١٥ ......................................... املوت بعد البعث بإنكار العرب مرشكي كفر

ا األجساد إنشاء يف السنَّة أهل عقيدة ا خلقً  ١١٦ ...................................... جديدً

دٍ  بني التنازع وقوع  ١١٧ ........................... املوت بعد البعث حقيقة يف وملحد موحِّ

 ١٢٠ .................................................... فيه الناس وتالقي اجلنة سوق بيان

 ١٢١ ............................................... اإلسالمي الرشع يف البعث منكر حكم

 ١٢٤ ...................................................... ملسو هيلع هللا ىلص حممد بنبينا باإلرساء اإليامن

 ١٢٧ .................................... ]وسلم عليه اهللا صىل نبينا معجزات من قبس[

 ١٣٣ ............................................................. األنبياء برسالة األحفياء إحتاف) ٥(

 ١٣٥ ........................ ]السنة أو الكتاب يف أصل له ليس والنبي الرسول بني التفريق[

 ١٣٨ ..................... ]موضوع ضعيف حديث والرسل األنبياء عدد يف ذر أيب حديث[

 ١٣٨ ....... ]خربهم علينا اهللا يقص مل منهم وكثري معروفون، منهم كثريون والرسل األنبياء[

 ١٤٠ ....................................... ]إليه أوحي ما بتبليغ مأمور رسول أو نبي كل[

 ١٤٢ ........................ ]الرشع يف وارد أمر بعض عىل والرسل األنبياء بعض تفضيل[

 ١٤٣ ..................................... ]مضلة باطلة دعوات والقاديانية والبابية البهائية[

 ١٤٦ .......... ]الرشائع آخر ورشيعته والرسل األنبياء آخر وسلم عليه اهللا صىل حممد النبي[

 ١٥١ .......................................................... املفيد األمر حتقيق يف السديد القول) ٦(

 ١٥٣ .................... ]األنبياء برسالة األحفياء إحتاف رسالة عىل العلامء بعض اعرتاض[
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 ١٥٤ ............................... ]املعرفة و العلم من أساس عىل يقوم ال االعرتاض[

 ١٥٦ ........... االعرتاض هذا وضعف. ملعنيني اسامن والنبي الرسول أن: االول املدرك

 ١٦١ ... القول هذا وضعف. النبوة وصف عىل زائد وصف الرسالة وصف: الثاين املدرك

 ١٦٢ ........ التفريق هذا وضعف. رسوال نبي كل وليس نبي رسول كل: الثالث املدرك

 هذا وضعف. النبوة من جزء الرسالة وليست الرسالة من جزء النبوة: الرابع املدرك

 ١٦٣ ........................................................................... القول

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

 ١٦٩ ......................................................................... موضوع

 ١٧١ ............ الرأي هذا وضعف. متباينان شيئان اإليامن و اإلسالم: السادس املدرك

 واإليامن اإلسالم بني ريقالتف يف السالم عليه جربيل حديث عىل االعتامد: السابع املدرك

 ١٧٩ ............................................................... صحيح غري اعتامد

 من) ٣٢( آية عىل باالعتامد واإلسالم اإليامن بني التفريق عىل التدليل: الثامن املدرك

 ١٨٦ ............................................. االستدالل هذا وضعف. فاطر سورة

 التفريق عىل "مؤمن وهو يز� ح� الزا� يز� ال" بحديث االستدالل: التاسع املدرك

 ١٨٨ ................................................ صحيح غري واإليامن اإلسالم بني

 ١٩٠ ......................................................................... البحث تتمة

 ١٩٣ ............... السالم عليهم األنبياء معجزات من القرآن به أخرب ما بكل اإليامن وجوب) ٧(

 ١٩٥ ................................................................... ]املعجزة تعريف[

 ١٩٦ ............................ ]واملؤمنون الطبيعيون املاديون: قسامن املعجزة جتاه الناس[

 ١٩٨ ........................... ]املعجزات حقيقة ملعرفة الوحيد املرجع هو الكريم القرآن[

 ١٩٩ ........................................... ]السالم عليهم األنبياء معجزات من أمثلة[

 ٢٠٠ .............................................................. ] املعجزات؟ كانت مل[
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 ٢٠٧ .............................. عددهم يف ذر أيب حديث وضعف بجملتهم باألنبياء اإليامن) ٨(

 والتفريق عددهم حرص يف ذرٍّ  أيب حديث ضعف وبيان والسالم الصالة عليهم باألنبياء اإليامن

 ٢٠٩ ................................................................. والرسل األنبياء بني

 ٢٠٩ ..................................... ]واحد واملسمى االسم تنوع الرسل، هم األنبياء[

 ٢١٠ ..................................... ]والرسل األنبياء بني التفريق دعوة انتشار سبب[

 ٢١٢ ...................................................... ]ذلك يف جاء وما األنبياء عدد[

نتظر مهدي ال) ٩(  ٢٢٥ ....................................... البرش خري ملسو هيلع هللا ىلص حممد الرسول بعد يُ

 ٢٢٧ ....................................................................... الرسالة خطبة

 ٢٣٣ .................................. االعتقاد حسن عىل االحتاد إىل لعقالءوا العلامء دعوة

 ٢٣٩ ............................................................. املهدي مع املسلم عقيدة

 ٢٤٠ .............................................. منه املهدي ومقام املهدي من املسلم مقام

 ٢٤٧ ........................................... املنتظر املهدي أحاديث عن املعترب التحقيق

 ٢٤٧ .................................................................. :األول احلديث

 ٢٤٩ .................................................................. :الثاين احلديث

 ٢٥٠ ................................................................. :الثالث احلديث

 ٢٥١ .................................................................. :الرابع احلديث

 ٢٥١ ................................................................ :اخلامس احلديث

 ٢٥٣ ............................................................... :السادس احلديث

 ٢٥٤ ................................................................. :السابع احلديث

 ٢٥٥ ................................................................. :الثامن احلديث

 ٢٥٥ ................................................................. :التاسع احلديث

 ٢٥٦ ................................................................. :العارش احلديث
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 ٢٥٦ ........................................................... :عرش احلادي احلديث

 ٢٥٩ .......................................... الشيعة أهل ومهدي السنة أهل مهدي فصل

 ٢٦١ ......................................... واملتأخرين املتقدمني العلامء أقوال بني املقارنة
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 ٢٦٧ ................. والضعيف الصحيح يف املنيف املنار كتابه يف القيّم ابن كالم من فصـل

د عي من أحداث تعدّ  ٢٧١ ................................................... املهدي أنه يدّ

 ٢٧٥ ........................................ املنتظر املهدي يف رضا رشيد حممد رأي فصـل

 ٢٧٨ .......................................... للمهدي املدعني من الرشيف احلرم حوادث

 ٢٨٠ ........................................... النبويّة والسرية السنَّة مؤمتر يف املؤلف كلمة

 ٢٨٧ ........................................................ ومأجوج يأجوج عن احلديث

 ٢٨٩ ................... اهللا رمحه سعدي بن نارص بن الرمحن عبد الشيخ كالم من فقرات
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 ٢٩٢ ............................................. فتاواه يف رضا رشيد حممد الشيخ قال

 ٢٩٥ ........................................... والدين والعدل بالعلم والتجديد اإلصالح

 ٣٠٥ .............................................. اهلدى بوارق صاحب عىل األقوى باحلق الرد) ١٠(

 ٣٠٧ .......................................... اإلسالم بلدان حكام وإىل األعالم العلامء إىل

 ٣٠٩ ......................................... اهلد بوارق صاحب عىل األقو باحلق الرد

 ٣٠٩ ...................................................... ]الدين يف اوتونمتف الناس[

 ٣١٠ ................................................... ]كثري البن "اهللا نرص" مهامجة[

 ٣١١ ................................................... ]املفرسين عىل محلته من نامذج[

 ٣١٣ ............................................. ]العلامء املفرسين عن الدفاع واجب[

 ٣١٥ ]بالباطل الوقوع عن حيفظ الذي الرصيح باللفظ احلق يبني مل اهللا أن قوله لوازم من[
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 ٣١٨ .............................. ]عباده عىل اهللا نعم من احلديثة العلمية االكتشافات[

 ٣٢٢ .................................... ]الكونية لآليات "اهللا نرص" تفسري من نامذج[

 ٣٢٥ ........................................ ]مغالطات من تفسريه يف جاء ما عىل الرد[

 ٣٢٨ ............................................ ]القيامة يوم الدنيا ختريب من احلكمة[

 ٣٣٤ .................... ]منفعة؟ فيه للناس يكن مل إذا وغريه الفلك علم من الفائدة ما[

 ٣٣٧ ................................................................................... الرسائل فهرس

 

 

 

 



 
 

 ترمجة

 د آل حممودالشيخ عبد اهللا بن زي

هو العالمة املبارك الرشيف؛ عبد اهللا بن زيد بن عبد اهللا بن حممد بن راشد بن إبراهيم  نسبه:

ا إىل حفيد  بن حممود، يتصل نسبه الكريم بآلِ حامد أمراء سيح األفالج، وينتهي نسبهم مجيعً

 النبي صىل اهللا عليه وسلم احلسن بن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنهام.

لِد الشيخ رمحه اهللا يف حوطة بني متيم جنوب نجد عام  :ونشأتهمولده  هـ، وقد نشأ ١٣٢٩وُ

تْه بعنايتها، ورأت أن أعظم  تْه، وحاطَ عَ رَ يف كنف أمه الصاحلة؛ حيث مات أبوه وملَّا يزل صغريا، فَ

بنَها أسباب الفالح اتصالُ وليدها بالعلم، فأكثرت من الدعاء الضارع أن يرزق اهللا تبارك وتعاىل ا

، والذرية الصاحلة، فنشأ الشيخ حمفوفًا هبذا  العلمَ النافع، والعملَ الصالح، واملالَ املباركَ الوفريَ

.  الدعاء الذي رأ أثر استجابته الئحا يف عمره من بعدُ

لَقِ العلم، والتحق بركب العلامء، يلزمهم،  :طلب العلم ونبوغه لَف الشيخ إىل حِ ومن هنا دَ

ذُ عنهم، و ةٍ طموح، وكان ممن تلقى ويأخُ ْمَ ةٍ عالية، وهنَ تِهم، ويقبِسُ من علمهم، هبمَّ مْ هيتدي بِسَ

سامحة الشيخ عبد امللك بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهللا، وخاله سامحة الشيخ عبد  :عنهم العلم

 العزيز بن حممد الشثري (أبو حبيب) رمحه اهللا.

،  وكانت للشيخ الشثري بصاحب الرتمجة عنايةٌ خاصة الَئِمِ النُّبُوغِ ؛ ملَِا رأ عليه من عَ

لَّه عىل ما ينفعه يف الدنيا  ه من يديه ودَ ده بالتسديد واإلرشاد، وأخذَ هَّ ودَالَالتِ التوفيق، فتعَ

 واآلخرة، وأخذه معه ملَّا سافر إىل (الرين)، وظل يرعاه مدة صحبته له.

ا التقدير املبكر له، حتى إهنم ومل تكن هذه نظرةَ خاله وحسب، بل تتابع مشاخيه عىل هذ

ا من املتون؛ كمتن الزاد، ونظم  قدموه للصالة عىل صغر سنه، وكان قد أتم القرآن حفظا، وعددً
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ابن عبد القوي، ومتن اآلجرومية، وألفية ابن مالك، وبلوغ املرام البن حجر، وعمدة احلديث 

 للمقديس وغريها.

دما ترامى إىل سمعه أخبارٌ متكاثرةٌ عن مدرسة سافر الشيخ إىل قطر بع :سفره يف طلب العلم

الشيخ ابن مانع، فالزمه أكثر من ثالث سنوات، وأحبه الشيخ ابن مانع، وأدناه منه، حتى صار 

بَيِّنًا مكانتَه يف قلبه إنه الوحيد من تالميذي الذي أُفِيده « :من أحب تالميذه إليه، وكان يقول عنه مُ

 .»وأستفيدُ منه

خ ابن مانع رمحه اهللا عىل الرحيل إىل مكة، انتقل الشيخ عبد اهللا إىل الرياض وملا عزم الشي

رمحه اهللا، ثم ارحتل من بعدُ  -مفتي اململكة-للدراسة عىل يد الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ

؛ حيث أخذ العلم عن عدد من علامئها الكبار.  إىل مكةَ

رَ الشيخ بالعلم، والنبوغ، و :أول أعامله ة االطالع، والتعصب للدليل، مما هيأه اشتُهِ عَ سَ

ه طلبة العلم،  مُّ ؤُ مِ املكي، يَ صَ له درسٌ يف احلرَ صِّ ليتبوأ مكانته يف العلم بني أهله العارفني به؛ فَخُ

رين. تَمِ عْ اجا ومُ جّ ار بيتِ اهللا احلرام؛ حُ وّ  وزُ

هللا ابن جاسم؛ هـ عاد الشيخ إىل قطر بصحبة الشيخ عبد ا١٣٥٩يف عام  :انتقاله إىل قطر

 حاكم قطر أيامها، بأمرٍ من امللك عبد العزيز رمحه اهللا.

واستقر هنالك، وبارش القضاء، ومل ينقطع عن التدريس واإلفتاء واخلطابة، وكان يف أثناء 

ذلك يرشف عىل إنشاء املساجد واملقابر واألوقاف، ويرعى أموال األيتام والقارصين، ويقسم 

 ال ينقطع عن اخلري.الرتكات، يف عمل متتابع 

رَ هبا، فمن يومه  :طريقته يف القضاء وكانت للشيخ رمحه اهللا تعاىل طريقة يف القضاء اشتُهِ

لِّها،  ةِ يف حكوماته كُ فَ األول كان الشيخ رمحه اهللا يسبق الشمس إىل جملس القضاء، ويتهيأ للنَّصَ

رَ استطاعته وطاقت  العدل، ويُنصف املظلوم قَدْ رّ ا يتَحَ ل قريبا، حازمً َامِ َايبِ كبريا، وال جيُ ه، فال حيُ

يِّبا. ا صاحلا، وثناءً طَ رً ا باقيا، وذِكْ دًّ  مما كتبَ له يف قلوب الناس وُ

، وكان رمحه اهللا  وأما مكانته عند أُويلِ األمر من احلاكمني فكانتْ متميزةً بالتقدير والعِرفانِ

دِّ  سَ ا مُ دً شِ رْ ا، ومُ رً كِّ ذَ ا مُ ى ال يفتأُ هلم ناصحً نْهَ ر من الرش ويَ َذّ لّ عليه، وحيُ دُ ا، يُعِني عىل اخلري ويَ دً
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 عنه، مما كان له األثر الصالح يف سالمة البالد من العقائد الباطلة، والبدع املنكرة.

كان للشيخ نظره اخلاص، واجتهاده املستقل الذي انبنى عىل قاعدة وسيعة  :فتاواه ومؤلفاته

ا لغريه، وال قائال من الفقه يف دين اهللا، والنظر  لِّدً قَ يف األدلة، والرتجيح بني األقوال، فلم يكن مُ

بَتْ عىل اخلمسني  َيَّزا يف اجتهاداته وفتاويه وكتاباته التي تتابعت ورَ بالتشهي يف رأيه، بل كان ممُ

ةَ آرائه وفتاواه، مثل الَصَ نتْ خُ  :رسالة، تضمّ

يِ اجلمرات قبل الزوال ويف الليل.رسالة يُرسْ اإلسالم، التى أبانَ فيها مذهبَه  - مْ  حولَ رَ

 ورسالته حول جواز حتويل املقام. -

 ورسالة أحكام عقود التأمني. -

 وجواز االقتطاف من املسجد واملقربة. -

نْتَظَر. -  ورسالة ال مهديّ يُ

 واحلكم الرشعي يف إثبات رؤية اهلالل. -

 واجلهاد املرشوع وكونه للدفاعِ وليس للطَّلَب. -

 وحكم اللحوم املستوردة؛ حيث أباح أكلها بدون حرج. -

 وحكم الطالق؛ حيث مل يعترب الطالق البدعي، واعترب طالق الثالث عن واحدة. -

 جواز اإلحرام من جدة.:ورسالة -

 وغري ذلك من الرسائل والفتاو والكتابات التي تنبئ عن سعة علم الشيخ رمحه اهللا تعاىل.

بالتجديد، والتحرر من التقليد، وامليل  -كام قلنا آنفا-ه الشيخ امتاز فق :متيزه الفقهي

ا، وما يراه  للتيسري، ورفع احلرج عن األمة، كام امتاز بالشجاعة األدبية يف طرح ما يعتقده حقًّ

صوابا؛ فقد أثارت عليه بعض آرائه حفيظةَ بعض العلامء عند نرشها للوهلة األوىل، وتناولوها 

 رجعوا إىل رأيه بعد ذلك؛ ملا تبني هلم صحة ما ذهب إليه.بالرد، ومع ذلك فقد 

كان التعليم لبّ حياة الشيخ، كأنام هو مفطور عليه، فرصف حياته كلها فيه  :اهتاممه بالتعليم

تْه املنية.  منذ بدء ظهور نجمه إىل أنْ وافَ

جاورة، فمنذ بداية عمله والشيخ يقوم بالتدريس لعدد من طلبة العلم من قطر، والدول امل
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س فيه العلوم الرشعية عىل املنهاج  رَّ ثم بعد سنوات اقرتح عىل حاكم البالد تأسيس معهد ديني تُدَ

ا  تَابِعً ا عليه، مُ فً ِ لُ معهدٍ ديني يف قطر، واستمر الشيخ مُرشْ ئَ أوَّ القويم، فوافق حاكم البالد، وأُنْشِ

ه إىل دائرة املعارف.  له، إىل أن تَمّ ضمُّ

الشيخ رمحه اهللا تعاىل صاحب جملس مفتوح طوال اليوم، يمتلئ بالضيوف كان  :مـآثـره

ر من نبعتهم  -والعلامء وذوي احلاجات، ومل يكن رمحه اهللا يرد طالبًا  -شيمةَ الكرامِ الذين حتدّ

 وكانت له هيبةٌ عند الصغري والكبري، مع تواضعه، ولني جانبه، وعطفه عىل الضعيف واملسكني.

ه مع حكام قطر لصالح الضعفاء واملحتاجني، وكان يتوسع يف التوظيف وقد استخدم عالقت

 لتوفري رواتب للمستحقني من أهل البالد، رمحه اهللا تعاىل.

دُّ احلياة عن الشيخ، وارحتل إىل ربه تبارك .كان ال بد يف النهاية من هناية :وفاته قَّفَ مَ وَ .! وتَ

م) عن عمر ٦/٢/١٩٩٧هـ ( ١٤١٧عام  وتعاىل صباحَ اخلميس الثامن والعرشين من رمضان

لامً  نَبَاتِ األرض عِ ا بأسالفه األولني من أهل العلم الذين أضاءوا جَ قً تَحِ لْ ا، مُ ناهز التسعني عامً

 وعمال، بعدما خدموا اإلسالمَ بأقالمهم وألسنتهم وأمواهلم.

ى النا َ عىل الشيخ رمحه اهللا تعاىل يف مسجد الشيوخ بالدوحة، وتداعَ يلِّ س إىل جنازته، وصُ

وانحدروا إليها من كل صوب، يتقدمهم مجيعا أمري دولة قطر؛ الشيخ محد بن خليفة آل ثاين. 

أُ،  قَ رْ دَعَ يف القلوب حرسةً ال تنقيض، ويف العيون دمعةً ال تَ فِنَ الشيخ يف مقربة مسيمري، وقد أَوْ ودُ

ا عىل ألسنة الناس ويف ضامئرهم، ي جً هِّ تَوَ ه مُ رُ ذكرونه باخلري ويدعون له بالرمحة، وكان وال زال ذِكْ

ئِيَت له قبلَ وفاته وبعدها. ات تلك الرؤ احلسنة التي رُ  من املُبَرشِّ

نِري قربه، وأن يرفع درجته يف املهديني، جزاءَ ما أبانَ من  نسأل اهللا تعاىل أن يرمحه، وأن يُ

ان.. رمحه اهللا رمحة واسعة، حقائق دين اهللا تعاىل، ونرشه يف اآلفاق، والذب عنه بالقلم واللس

 وأسكنه فسيح جناته.

* * * 
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 اإليامن بالقضاء والقدر

 عىل طريقة أهل السنة واألثر





 
 

مة ـدّ  مقَ

 وإىل الناس أمجعني وإىل الشباب املثقفني إىل العلامء املحرتمني

 أما بعد:

ا واألجوبة فإن هذه الرسالة النفيسة تبحث عن مسألة عويصة قد اضطرب الناس يف حقيقته

عليها، وهي مسألة القدر وما وقع فيها من اضطراب البرش، وأن العلم الصحيح املستند إىل 

النصوص النقلية والعقلية هو أعظم نافع وأقو رادع ملا يعرض لإلنسان يف حياته من فتن 

وقع يف الشبهات والتشكيكات التي يثريها أهل اجلدل من املالحدة والقدرية، مما يزيغ األذهان وي

االفتتان، وخاصة العوام وضعفة العقول واألفهام، بل قد تزيغ املسلم عن معتقده الصحيح، ثم 

 تقوده إىل اإلحلاد والتعطيل والزيغ عن سواء السبيل.

فمتى مل يرسخ يف قلب اإلنسان معرفة احلق بدليله، ويميز بني صحيحه وعليله، مما يتعلق 

والرباهني، فإنه سيصاب باالرتباك واخلجل وعقدة الوجوم بعقائد الدين وما يدعمها من احلجج 

ا جلهلهم قد استحوذ عليه باطلهم لعدم  والوجل عند أول مالقاة ألهل اجلدل، فيبقى رصيعً

وجود ما يصول به وجيول من علم اليقني والبصرية يف الدين، إذ العلم الصحيح سالح الدنيا 

 وتقو احلجة. والدين وصالح املخلوقني به تستنري البصرية

وإن مما ندركه عىل بعض الشباب املثقفني املتخرجني، وعىل بعض علامء املسلمني، كون 

أحدهم متى ظفر برسالة هامة تكشف له اإلشكاالت وتزيل عن قلبه الشكوك والشبهات، وهي 

صغرية احلجم غزيرة العلم بحيث يستطيع دراستها يف جملس واحد بدون مشقة وال عناء، فيكون 

ه منها هو النظر منه إىل عنواهنا وعسى أن ينشط لدراسة الوجه األول والثاين منها ثم يصفق حظ
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بعضها عىل بعض ثم يضعها يف سلة املهمالت، وذاك آخر العهد هبا، فيعود جهد  !*"بأجنحتها

ا وعلمه عياالً، أشبه من يزف امرأة حسناء إىل عنني أو كاملطر الوابل يف األرض  صاحبها ضياعً

 لكونه ال قيمة للعلم عنده. ،!+"سبخةال

ــي ــايل بقيمت ــي أغ ــي دعن ــا الئم  في

 

ــنونه ــا حيس ــاس م ــل الن ــة ك  فقيم
  

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.

 الشيخ

 عبد اهللا بن زيد آل حممود

 رئيس املحاكم الرشعية والشؤون الدينية

 

                          
 .بجناحيه يصفق طائر كأنه يطوهيا، أي )١(

 .قليالً  إالَّ  تنبت وال املاحلة، األرض هي  )٢(



 
 

 ]فيه الشك بوقوع الدين عن الناس لصد بالقدر املالحدة جدال[

  الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ  اهللاِ �

احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، وأشهد 

ا رسول اهللا.  أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدً

فإن القضاء والقدر قد ضل فيه خلق من البرش، حيث محلوه عىل غري املعنى املراد : أما بعد

امنه، فتفر يِۡهۡم فَرُِحوَن ﴿ قوا فيه شيعً ۖ ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ ْ ِشَيٗعا ْ دِيَنُهۡم َوَ�نُوا ِيَن فَرَّقُوا  ﴾٣٢مَِن ٱ�َّ
  .]٣٢[الروم: 
ُ ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ ٗة َ�ِٰحَدٗة َ�بََعَث ٱ�َّ مَّ

ُ
نَزَل َمَعُهُم ٱۡلِكَ�َٰب  َۧ�َن ٱ�َّاُس أ

َ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن َوأ َن ُمبَّ�ِ

وتُوهُ ِمۢن َ�ۡعِد َما بِٱ�َۡ 
ُ
ِيَن أ ْ �ِيهِ� َوَما ٱۡختَلََف �ِيهِ إِ�َّ ٱ�َّ ّقِ ِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس �ِيَما ٱۡخَتلَُفوا

ْ لَِما ٱۡخَتلَُفواْ �ِيهِ ِمَن ٱۡ�َّقِ �ِ  ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ ِ َجآَءۡ�ُهُم ٱۡ�َّيَِ�ُٰت َ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۖ َ�َهَدى ٱ�َّ ُ إِۡذن هِۦۗ َوٱ�َّ
ۡسَتقِيٍ�  أهل  -وقد صار من سيام املالحدة . ]٢١٣البقرة: [ ﴾٢١٣َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ

شدة اللحاح يف السؤال عن القضاء والقدر، ال ألجل االستفادة واالستفسار عن احلق  -اجلدل

فإنه يبادرك بالسؤال عن القدر وإنام هو ألجل التضليل به والتشكيك فيه، فعندما تلقى أحدهم 

ا من العذر هلم يف إسقاط الواجبات وارتكاب املنكرات  -لظنهم-لكوهنم وجدوا فيه  نوعً

ورشب املسكرات. حتى إذا أمرت أحدهم باخلري أو هنيته عن الرش قال: هذا أمر كتبه اهللا عيل. 

لقضاء والقدر بمثابة الغل يريدون أن يلقوا جريمتهم عىل كاهل القضاء والقدر، العتقادهم أن ا

ة فام أذنب  ربِ يف أعناقهم والقيد يف أرجلهم، وحجتهم به داحضة عند رهبم؛ ألهنم عىل طريقة املُجْ

َما �َُساقُوَن إَِ� ٱلَۡموِۡت ﴿ القضاء والقدر ولكنهم املذنبون َّ�
َ
َ َك� يَُ�ِٰدلُونََك ِ� ٱۡ�َّقِ َ�ۡعَد َما تَبَ�َّ
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 .]٦األنفال: [ ﴾٦َوُهۡم يَنُظُروَن 
وقد يتجار هبم اهلو والتوسع يف فنون الفجور فيقولون: كيف يكتب الرب علينا الشقاء 

 ثم يعذبنا بالنار؟!

مع من بعض املالحدة قوله: كيف خيلق اهللا إبليس ويسلطه عىل الناس ثم يعذب من  وسُ

ا. وهؤالء أطاعه بالنار، والذنب ذنب الذي خلق إبليس؟!! تعاىل اهللا عن قوهلم علوًّ  ا كبريً

يسميهم العلامء جموس هذه األمة؛ ألهنم عىل طريقة املجربة يرون أهنم جمبورون عىل فعل اجلرائم 

 بطريق القضاء والقدر.

: قد حيسب كثري من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار اهللا العبد وقهره عىل قال اخلطايب

ام معناه اإلخبار بسبق علم اهللا بام يكون من فعل ما قدره وقضاه، وليس األمر كام يتومهون وإن

إكساب العبد وصدورها عن اختيار منه. واهللا سبحانه قد أعذر وأنذر لئال يكون للناس عىل اهللا 

حجة بعد الرسل فأنزل القرآن فيه هد للناس وبينات من اهلد والفرقان، يفرق اهللا فيه بني 

أرسل رسله مبرشين ومنذرين لئال يكون للناس طريق أهل الكفر واإليامن واهلد والضالل، و

َ ﴿ عىل اهللا حجة بعد الرسل. يقول اهللا تعاىل: ْ ٱ�َّ ِن ٱۡ�ُبُدوا
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
نۡ  ُ َوِمۡنُهم مَّ ۡن َهَدى ٱ�َّ ُٰغوَتۖ فَِمۡنُهم مَّ َ�ٰلَةُ  َوٱۡجَتنُِبواْ ٱل�َّ ۡت َعلَۡيهِ ٱلضَّ وأنزل  .]٣٦النحل: [ ﴾َحقَّ

بََوۡ�ُ�م ّمَِن ﴿ اهللا عىل سبيل اإلعذار واإلنذار:
َ
ۡخَرَج �

َ
ۡيَ�ُٰن َكَمآ أ َ�ٰبَِ�ٓ َءاَدَم َ� َ�ۡفتِنَنَُّ�ُم ٱلشَّ

 . ]٢٧األعراف: [ ﴾ٱۡ�َنَّةِ 

 والعقل والبرص السمع له وخلق اإلنسان خلق وتعاىل سبحانه اهللا[

 ]يرضه عام والتباعد ينفعه ما فعل من بذلك ليتمكن

واهللا سبحانه خلق اإلنسان وعلمه البيان، وخلق له السمع والبرص والعقل ليتمكن بذلك 

ۡن َعِمَل ﴿ من فعـل ما ينفعه والتباعد عام يرضه يف أمر دنياه وآخـرته، إذ هو خمتار فـي عمله مَّ
ۗ َوَما َر�َُّك  َسآَء َ�َعلَۡيَها

َ
ٰٖ� ّلِۡلَعبِيِد  َ�ٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِۦۖ َوَمۡن أ ثم إن اهللا  .]٤٦فصلت: [ ﴾٤٦بَِظ�َّ



 ١١  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

يَّا�ٖ َوَ�َن ﴿ سبحانه خلق اإلنسان وخلق الشيطان
َ
�َض ِ� ِستَّةِ �

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِي َخلََق ٱلسَّ َوُهَو ٱ�َّ
ۗ َولَ�ِن قُۡلَت إِنَُّ�م مَّ  ۡحَسُن َ�َمٗ�

َ
يُُّ�ۡم أ

َ
ۡبُعوثُوَن ِمۢن َ�ۡعِد ٱلَۡموِۡت َعۡرُشُهۥ َ�َ ٱلَۡمآءِ ِ�َۡبلَُوُ�ۡم �

بِٞ�  ٓ إِ�َّ ِسۡحرٞ مُّ ْ إِۡن َ�َٰذا ِيَن َ�َفُرٓوا كام خلق اجلنة جزاء وكرامة ملن  .]٧هود: [ ﴾٧َ�َُقولَنَّ ٱ�َّ

ا ملن أطاع الشيطان. والناس بني مؤمن تقي وفاجر شقي  أطاعه واتقاه، وخلق النار عقابًا وعذابً

ا َكُفوًرا إِنَّا َهَديَۡ�ُٰه ﴿ ا َشاكِٗر� �مَّ بِيَل إِمَّ  .]٣اإلنسان: [ ﴾٣ٱلسَّ
ۡيَ�َٰنۖ إِنَُّهۥ لَُ�ۡم َعُدّوٞ ﴿ :وأنزل اهللا تعاىل ن �َّ َ�ۡعبُُدواْ ٱلشَّ

َ
ۡ�َهۡد إَِ�ُۡ�ۡم َ�ٰبَِ�ٓ َءاَدَم أ

َ
لَۡم أ

َ
�۞

بِٞ�  ۡسَتقِيٞم  ٦٠مُّ � َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط مُّ ِن ٱۡ�ُبُدوِ�
َ
فَلَۡم تَُ�ونُواْ  َولََقدۡ  ٦١َوأ

َ
َضلَّ ِمنُ�ۡم ِجبِّ�ٗ َكثًِ��ۖ أ

َ
أ

ٱۡ�َۡوَم  ٦٤ٱۡصلَوَۡها ٱۡ�َۡوَم بَِما ُكنُتۡم تَۡ�ُفُروَن  ٦٣َ�ِٰذهِۦ َجَهنَُّم ٱلَِّ� ُكنُتۡم تُوَعُدوَن  ٦٢َ�ۡعقِلُوَن 
رۡجُ 

َ
يِۡديِهۡم َو�َۡشَهُد أ

َ
ۡفَ�ٰهِِهۡم َوتَُ�ّلُِمَنآ �

َ
ٰٓ أ  .]٦٥-٦٠يس: [ ﴾٦٥لُُهم بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِسُبوَن َ�ۡتُِم َ�َ

فأخرب اهللا سبحانه أن اعتناقهم للكفر ودخوهلم النار حصل عليهم بسبب كسبهم واختيارهم 

ألنفسهم، حيث اختاروا الكفر عىل اإليامن، واستحبوا العمى عىل اهلد، كام قيل: ال إدانة إال 

 بعد التحقيق.
بَۡ�َ فَلَِنۡفِسهِۦۖ ﴿ :هوقد حقق سبحانه ذلك بقول

َ
ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمۡن � قَۡد َجآَءُ�م بََصآ�ُِر ِمن رَّ

نَا۠ َعلَۡيُ�م ِ�َفِيٖظ 
َ
ّ�ُِ�ۡمۖ ﴿ .]١٠٤[األنعام:  ﴾١٠٤َوَمۡن َعِ�َ َ�َعلَۡيَهاۚ َوَمآ � َجآَءُ�م بََصآ�ُِر ِمن رَّ

ۚ وَ  بَۡ�َ فَلِنَۡفِسهِۦۖ َوَمۡن َعِ�َ َ�َعلَۡيَها
َ
۠ َعلَۡيُ�م ِ�َفِيٖظ َ�َمۡن � نَا

َ
� ٓ إِنَّا َهَديَۡ�ُٰه ﴿ وقال: ﴾١٠٤َما

ا َكُفوًرا  ا َشاكِٗر� �مَّ بِيَل إِمَّ  فعىل اهللا قصد السبيل وعىل العبد العمل. .]٣[اإلنسان:  ﴾٣ٱلسَّ
ا قُِ�َ ﴿ وحتى إن إبليس يتربأ يوم القيامة من الذين اتبعوه وأرشكوا به ۡيَ�ُٰن لَمَّ  َوقَاَل ٱلشَّ

ۡمرُ 
َ
َ وََعَدُ�ۡم وَۡعَد ٱۡ�َقِّ ﴿ -أي دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار- ﴾ٱۡ� أي - ﴾إِنَّ ٱ�َّ

ن ﴿ -وعدكم وصدقكم
َ
ٓ أ ۡخلَۡفُتُ�ۡمۖ َوَما َ�َن ِ�َ َعلَۡيُ�م ّمِن ُسۡلَ�ٍٰن إِ�َّ

َ
َووََعدتُُّ�ۡم فَأ
ٓ َدَعۡوتُُ�ۡم فَٱۡسَتَجۡبُتۡم ِ�� فََ� تَلُوُموِ�  ا نُفَسُ�م� مَّ

َ
ْ أ نُتم بُِمۡ�ِِ�َّ   َولُوُمٓوا

َ
۠ بُِمۡ�ِِخُ�ۡم َوَمآ أ نَا

َ
�

ِ�ٞم 
َ
ٰلِِمَ� لَُهۡم َعَذاٌب أ ۡ�ُتُموِن مِن َ�ۡبُلۗ إِنَّ ٱل�َّ َ�ۡ

َ
  .]٢٢إبراهيم: [ ﴾٢٢إِّ�ِ َ�َفۡرُت بَِمآ أ

م هبا بطريق اجلرب إىل أفصح إبليس عن نفسه بأنه الخيرج إىل الناس بمدافع وبنادق حيدوه



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٢

 طاعته، وإنام غاية كيده وعمله هو الوسوسة يف الصدر فقط فال حجة هلم يف االعتذار به.

ٰلِِمَ� نَاًرا﴿ ۡ�تَۡدنَا لِل�َّ
َ
ٓ أ ا ۚ إِ�َّ ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشآَء فَۡلَيۡ�ُفۡر  َوقُِل ٱۡ�َقُّ ِمن رَّ

ادُِ�هَ  َحاَط بِِهۡم ُ�َ
َ
ۚ أ  .]٢٩الكهف: [ ﴾ا

* * * 

 حقيقـة القـدر

ا للجدل بني املتقدمني واملتأخرين حتى افرتقوا فيه  إن الكالم يف القضاء والقدر قد صار مثارً

يِۡهۡم فَرُِحوَن ﴿ عىل مذاهب شتى قُواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيٗعاۖ ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ ِيَن فَرَّ الروم: [ ﴾٣٢ِمَن ٱ�َّ

ُ ٱ�َّبِّ�ِ �َ ﴿ .]٣٢ ٗة َ�ِٰحَدٗة َ�َبَعَث ٱ�َّ مَّ
ُ
نَزَل َمَعُهُم ٱلِۡكَ�َٰب  َۧن ٱ�َّاُس أ

َ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن َوأ َن ُمبَّ�ِ

وتُوهُ ِمۢن َ�ۡعِد 
ُ
ِيَن أ ْ �ِيهِ� َوَما ٱۡختَلََف �ِيهِ إِ�َّ ٱ�َّ َما بِٱۡ�َّقِ ِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس �ِيَما ٱۡخَتلَُفوا

ْ لَِما ٱۡخَتلَُفواْ �ِيهِ ِمَن ٱۡ�َّقِ �ِإِۡذنِهِ َجآَء�ۡ  ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ ُ ُهُم ٱۡ�َّيَِ�ُٰت َ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۖ َ�َهَدى ٱ�َّ ۦۗ َوٱ�َّ
ۡسَتقِيٍ�   .]٢١٣البقرة: [ ﴾٢١٣َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ

شياء بنظام وإتقان وإنه يرجـع إىل قـدرة اهللا ونحن وإن قلنا: إن القدر يرجع إىل تقدير اهللا لأل

وإنه عىل كل يشء قدير وفعال ملا يريد. أو إنه يرجع إىل سبق علم اهللا باألشياء قبل وقوعها، وإنـه 

 يعلم ما كان وما سيكون كيف يكون... فكل هذه من الصفات الداخلة يف قدر اهللا تعاىل.

 أن ال يشغل ذهنه بالتفكري يف كنهه.والقدر هو من عامل الغيب الذي ينبغي لإلنسان 

وكان الصحابة ال خيوضون يف موضوع القضاء والقدر لكونه من عـامل الغيـب ومـن األمـور 

 اخلفية عن العيان، كام قال الشاعر زهري:

 لو كنت أعجب من يشء ألعجبني
 

 سعيُ الفتى وهو خمبـوء لـه القـدر 
 

خلقه وسبق علمه بكل يشء، وأنه  وحسب الشخص أن يؤمن بكل ما أخرب اهللا به من صنع

ئل اإلمام أمحد عن القدر أجاب قائالً: القدر قدرة  عىل كل يشء قدير وفعال ملا يريد. وملا سُ

 الرمحن. وقد أخذها العالمة ابن القيم فقال:



 ١٣  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

فحقيقــة القــدر الــذي حــار الــور 
 

ــــرمحنِ   ــــدرة ال ــــو ق ــــأنه ه  يف ش
 

 واستحسن ابـن عقيـل ذا مـن أمحـد
 

 الـــرىض الربـــاين ملـــا حكـــاه عـــن 
 

 قــال اإلمــام شــفى القلــوب بلفظــة
 

ـــانِ    ذات اختصـــار وهـــي ذات بي
 

* * * 

ة الرمحن درَ ر هوَ قُ  القدَ

وهو أن تعلم وتؤمن بأن اهللا عىل كل يشء قدير، يعلم ما كان وما سيكون كيف يكون. وملا 

ئل اإلمام أمحد عن القدر أجاب قائالً: القدر هو قدرة الرمحن. قال ابن ع قيل: إن اإلمام أمحد سُ

 شفى القلوب بلفظة خمترصة وهي ذات بيان وشمول معان.

فتح القدر يدل عىل القدرة وعىل املقدور. ويف  :غريب القرآنقال الراغب األصبهاين يف 

عن أيب املظفر السمعاين قال: إن معرفة القضاء والقدر تتوقف عىل الكتاب والسنة دون  الباري

ن عدل عن التوقيف فيه عليهام ضل وتاه يف بحار احلرية ومل يبلغ شفاء حمض القياس والعقل، فم

 . انتهى..العليل

وصدق أبو املظفر، فإن دالئل القضاء والقدر جيب أن تؤخذ من الكتاب والسنة، إذ مها 

الدليل الكايف والدواء الشايف، مع قطع النظر عن كالم بعض املفرسين يف معنى القضاء والقدر، 

 برش ينقل بعضهم عن بعض القول به فيشتهر وينترش وربام كان غري صحيح. إذ هو كالم

إن القدر يدل بمنطوقه ومفهومه عىل قدرة الرب سبحانه، وعىل تقديره لألشياء بنظام 

وإتقان وإحكام. وكل من تتبع نصوص القرآن جيدها تدور عىل هذا البيان. فالقضاء يف سائر 

 ليشء.استعامالته هو بمعنى الفراغ من ا

ا بمقادير متقنة مضبوطة فالقضاء والقدر معنامها : أن اهللا سبحانه قد أوجد هذا العامل مقدرً

ا ال يعقبه تعديل وال تبديل  حمكومة بسنن ال تقبل التغيري وال التبديل، وأنه قد فرغ من ذلك فراغً



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٤

َباَل َ�َۡسُبَها َجاِمَدٗة َوِ�َ َ�مُ ﴿ وال زيادة وال نقص، ِٓي َوتََرى ٱۡ�ِ ِ ٱ�َّ َحاِب� ُصۡنَع ٱ�َّ رُّ َمرَّ ٱلسَّ
� إِنَُّهۥ َخبُِ�ۢ بَِما َ�ۡفَعلُوَن  ٍء ۡ�َقَن ُ�َّ َ�ۡ

َ
  .]٨٨النمل: [ ﴾٨٨�

َرهُۥ َ�ۡقِديٗر� ﴿ :يقول اهللا تعاىل ءٖ َ�َقدَّ أي جعله مقادير  .]٢الفرقان: [ ﴾٢وََخلََق ُ�َّ َ�ۡ

ُ �َ ﴿ منظمة متقنة حمكمة. كقوله: ۚ َوُ�ُّ ٱ�َّ رَۡحاُم َوَما تَۡزَداُد
َ
نَ�ٰ َوَما تَغِيُض ٱۡ�

ُ
ۡعلَُم َما َ�ِۡمُل ُ�ُّ أ

ٍء ِعنَدهُۥ بِِمۡقَداٍر    .]٨الرعد: [ ﴾٨َ�ۡ
ٍء َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ ﴿ :ومنه قوله أي بتقدير ونظام متقن، كل يشء  .]٤٩القمر: [ ﴾٤٩إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ

إنا خلقنا كل يشء  :الصدفة وال الطبيعة. قال ابن جرير يف التفسريبحسبه فلم خيلق شيئًا بطريق 

بمقدار قدرناه وقضيناه. وبعض املفرسين يغلطون يف تفسري هذه اآلية حيث حيملون تفسريها 

عىل القضاء والقدر، ثم يتوسعون يف سياق اآلثار الواردة يف القضاء والقدر، كأن اآلية سيقت 

 لآلية بالقضاء والقدر الذي يعنونه، ونظري هذه اآلية قوله تعاىل: لذلك وهو خطأ، فإنه ال تعلق

ۢ بَِقَدرٖ ﴿ َمآءِ َمآَء نَزۡ�َا ِمَن ٱلسَّ
َ
أي بقدر حاجة الناس، ليس بالكثري املنهمر . ]١٨املؤمنون: [ ﴾َوأ

ا عىل  ا قطعً املستمر فيهلك حرثهم ومواشيهم، وال قطعة واحدة فيرض البنيان، وإنام ينزله رشاشً

حسب ما خيرج من فتحات املنخل بحيث يروي األرض وتسـيل منه األودية؛ ألنه لو نزل كتلة 

 واحدة لرض األنام واألنعام واحلرث، ولزال منه االنتفاع املطلوب.
ُِل بِقَ ﴿ :نظريه قوله تعاىل �ِض َوَ�ِٰ�ن ُ�َ�ّ

َ
ُ ٱلّرِۡزَق لِعَِبادِهِۦ َ�ََغۡواْ ِ� ٱۡ� ا ۞َولَۡو �ََسَط ٱ�َّ َدرٖ مَّ

  .]٢٧الشور: [ ﴾٢٧�ََشآُءۚ إِنَُّهۥ بِعَِبادِهِۦ َخبُِ�ۢ بَِص�ٞ 
َمآءِ َمآَءۢ بَِقَدرٖ ﴿ :وقوله تعاىل نَزۡ�َا ِمَن ٱلسَّ

َ
ٍء ﴿ :هو نظري قوله .]١٨املؤمنون: [ ﴾َوأ إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ

 لفظًا ومعنى. .]٤٩القمر: [ ﴾٤٩َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ 
َرهُۥ َ�ۡقِديٗر� ﴿ وله:وهو يرجع إىل ق ءٖ َ�َقدَّ أي جعله ذا  .]٢الفرقان: [ ﴾٢وََخلََق ُ�َّ َ�ۡ

� ﴿ .مقادير متناسبة ثابتة ٍء ۡ�َقَن ُ�َّ َ�ۡ
َ
ِٓي � ِ ٱ�َّ  .]٨٨النمل: [ ﴾ُصۡنَع ٱ�َّ

ٰ َ�َد َكٱۡلُعرُۡجوِن ٱۡلَقِديمِ ﴿ نظريه قوله تعاىل: ۡرَ�ُٰه َمَنازَِل َح�َّ أي  .]٣٩يس: [ ﴾٣٩ َوٱلَۡقَمَر قَدَّ



 ١٥  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

ُ�مَّ ِجئَۡت ﴿ جعلناه ذا مقادير ينزل كل ليلة منزلة منها ال يتخطاها وال يقرص عنها، ومنه قوله:
ٰ قََدرٖ َ�ُٰموَ�ٰ  أي عىل موعد قدرنا جميئك فيه، وذلك أن اهللا وعده بأن يكلمه  .]٤٠طه: [ ﴾٤٠َ�َ

ِ ﴿ بعد أربعني ليلة، قال تعاىل: ۚ َ�َتمَّ ِميَ�ُٰت َرّ� ۡر�َعَِ� َ�ۡلَٗة
َ
  .]١٤٢األعراف: [ ﴾هِۦٓ أ

هِٖ� ﴿ ومثله قوله تعاىل: آءٖ مَّ م ّمِن مَّ لَۡم َ�ۡلُق�ُّ
َ
ِكٍ�  ٢٠� إَِ�ٰ قََدرٖ  ٢١فََجَعۡلَ�ُٰه ِ� قََرارٖ مَّ

ۡعلُوٖ�  رنا{ وقرئ .]٢٣-٢٠املرسالت: [ ﴾٢٣َ�َقَدۡرنَا فَنِۡعَم ٱلَۡ�ِٰدُروَن  ٢٢مَّ أي  -يد بالتشد - }قدّ

رنا عىل خلقه  ا متقنًا فنعم القادرون، وقرئ بالتخفيف من القدرة أي قدَ رنا ذلك تقديرً قدّ

 وتصويره يف أحسن صورة، فنعم القادرون.
 فهذا حقيقة القدر املذكور يف القرآن، ومنه قول الشاعر:

 قدر لرجلك قبـل اخلطـو موضـعها
 

ــا  ــرة زجل ــن غ ــا ع ــال زلق ــن ع  فم
 

۞قُۡل ﴿ لفراغ من صنع هذه املخلوقات، وقد اجتمعا يف قوله تعاىل:وأما القضاء فإنه ا
نَداٗد�ۚ َ�ٰلَِك رَبُّ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

َ
ۥٓ أ �َض ِ� يَۡوَمۡ�ِ َوَ�َۡعلُوَن َ�ُ

َ
ِي َخلََق ٱۡ� �ِنَُّ�ۡم َ�َۡ�ُفُروَن بِٱ�َّ

َ
 ٩ أ

رَ  آ�ِلَِ�  وََجَعَل �ِيَها َرَ�ِٰ�َ ِمن فَۡوقَِها َوَ�َٰرَك �ِيَها َوقَدَّ يَّاٖ� َسَواٗٓء ّلِلسَّ
َ
ۡرَ�َعةِ �

َ
ۡقَ�َٰ�َها ِ�ٓ أ

َ
 ١٠�ِيَهآ أ

تَۡينَ 
َ
ۡو َكۡرٗها قَاَ�َآ �

َ
َمآءِ َوِ�َ ُدَخاٞن َ�َقاَل لََها َولِۡ�َ�ِض ٱئۡتَِيا َطوًۡ� أ  ١١ا َطآ�ِعَِ� ُ�مَّ ٱۡسَتَوىٰٓ إَِ� ٱلسَّ

ۡ�َيا بَِمَ�ٰبِيَح َ�َقَضٮُٰهنَّ َسۡبَع َسَ�َٰواٖت ِ� يَ  َمآَء ٱ�ُّ ۚ َوَز�َّنَّا ٱلسَّ ۡمَرَها
َ
ِ َسَمآٍء أ

ۡوَ�ٰ ِ� ُ�ّ
َ
ۡوَمۡ�ِ َوأ
ۚ َ�ٰلَِك َ�ۡقِديُر ٱۡلَعزِ�زِ ٱۡلَعلِيِم  َ�َقَضٮُٰهنَّ ﴿ فذكر القضاء يف قوله: .]١٢-٩فصلت: [ ﴾١٢وَِحۡفٗظا

وَۡ�ٰ ِ� ُ�ِّ 
َ
ۚ َ�ٰلَِك  َسۡبَع َسَ�َٰواٖت ِ� يَۡوَمۡ�ِ َوأ ۡ�َيا بَِمَ�ٰبِيَح وَِحۡفٗظا َمآَء ٱ�ُّ ۚ َوَز�َّنَّا ٱلسَّ ۡمَرَها

َ
َسَمآٍء أ

وََجَعَل �ِيَها َرَ�ِٰ�َ ِمن فَۡوقَِها َوَ�َٰرَك �ِيَها ﴿ كام ذكر القدر يف قوله: ﴾١٢َ�ۡقِديُر ٱۡلَعزِ�زِ ٱۡلَعلِيِم 
يَّ 
َ
ۡرَ�َعةِ �

َ
ۡقَ�َٰ�َها ِ�ٓ أ

َ
ٓ أ َر �ِيَها آ�ِلَِ� َوقَدَّ َ�َقَضٮُٰهنَّ َسۡبَع َسَ�َٰواٖت ِ� يَوَۡمۡ�ِ ﴿ ،﴾١٠اٖ� َسَواٗٓء لِّلسَّ

ۚ َ�ٰلَِك َ�ۡقِديُر ٱۡلَعزِ  ۡ�َيا بَِمَ�ٰبِيَح وَِحۡفٗظا َمآَء ٱ�ُّ ۚ َوَز�َّنَّا ٱلسَّ ۡمَرَها
َ
ِ َسَمآٍء أ

وَۡ�ٰ ِ� ُ�ّ
َ
�زِ ٱۡلَعلِيِم َوأ

لقدر وأنه خلق األشياء بنظام وإتقان ثابت ال يتغري بتغري . فهـذا معنى حقيقة القضاء وا﴾١٢

إن اهللا كتب «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمن أن النبي الصحيحنيالزمان، كل يشء بحسبه وهذا معنى ما يف 

. وهذه الكتابة هي عبارة عن العلم القائم بذات »مقادير اخلالئق قبل أن �لق السموات واألرض



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٦

 ا شاء فعل، قدرة اهللا أي وسابق علم اهللا تعاىل.اهللا، وهو معنى قول أحدنا: قدر اهللا وم

 ]قول شيخ اإلسالم ابن تيمية ومجهور أهل السنة يف معنى القدر[
: إن مجهور أهل السنة املثبتة للقدر يقولون: إن العبد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

ثري األسباب الطبيعية، فاعل حقيقة، وإن له قدرة حقيقية واستطاعة حقيقية، وهم ال ينكرون تأ

بل يقرون بام دل عليه العقل من أن اهللا خيلق السحاب بالرياح، وينزل املاء من السحاب، وينبت 

النبات باملاء. وال يقولون: إن قو الطبائع املوجودة يف املخلوقات ال تأثري هلا، بل يقرون أن هلا 

ا حقيقيًّا كتأثري األسباب يف مسبباهتا، واهللا س  بحانه خالق السبب واملسبب... انتهى.تأثريً

ئل اإلمام أمحد عن القدر قال: القدر قدرة الرمحن واستحسن ابن عقيل هذه الكلمة،  .وملا سُ

 إن اإلمام أمحد شفى القلوب هبذه الكلمة املخترصة، وأخذها العالمة ابن القيم فقال:

فحقيقــة القــدر الــذي حــار الــور 
 

ـــــرمحن  ـــــدرة ال  يف شـــــأنه هـــــو ق
 

 تحسن ابـن عقيـل ذا مـن أمحـدواس
 

ـــاين  ـــرىض الرب ـــن ال ـــاه ع ـــا حك  مل
 

 قــال اإلمــام شــفى القلــوب بلفظــة
 

ــــانِ    ذات اختصــــار وهــــي ذات بي
 

* * * 

ـادير  كتابـة املقَ

كتابة اهللا لألشياء إشارة إىل سبق علم اهللا بسائر املعلومات من لدن خلق [

 ]اهللا اخللق إىل يوم القيامة

ُ َ�َا﴿ :تابة املقادير كقوله تعاىلثبت يف الكتاب والسنة ك  ﴾قُل لَّن يُِصيبََنآ إِ�َّ َما َكَتَب ٱ�َّ

نُفِسُ�ۡم إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب ّمِن َ�ۡبِل ﴿ وقوله: .]٥١التوبة: [
َ
�ِض َوَ� ِ�ٓ أ

َ
ِصيَبةٖ ِ� ٱۡ� َصاَب ِمن مُّ

َ
َمآ أ

ِ �َِس�ٞ  َهاۚٓ إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ ٱ�َّ
َ
ۡ�َأ ن �َّ

َ
  .]٢٢احلديد: [ ﴾٢٢أ



 ١٧  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

� َوَما ﴿ وقوله تعاىل: ِ َوٱۡ�َۡحرِ ٓ إِ�َّ ُهَوۚ َوَ�ۡعلَُم َما ِ� ٱۡلَ�ّ وَِعنَدهُۥ َمَفاتُِح ٱۡلَغۡيِب َ� َ�ۡعلَُمَها
�ِض َوَ� َرۡطٖب َوَ� يَا�ٍِس إِ�َّ ِ� 

َ
كَِ�ٰٖب  �َۡسُقُط ِمن َوَرقٍَة إِ�َّ َ�ۡعلَُمَها َوَ� َحبَّةٖ ِ� ُظلَُ�ِٰت ٱۡ�

بِٖ�  إن اهللا كتب مقادير اخلالئق قبل أن «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيح أن النبي  .]٥٩األنعام: [ ﴾٥٩مُّ

أول ما خلق اهللا القلم، فقال «. وجاء يف حديث آخر: »�لق السماوات واألرض خبمسمائة اعم

 .!*"» .هل: اكتب، فجرى تلك الساعة بما هو اكئن إىل يوم القيامة
قرأ أو نسمع ما ثبت عن اهللا ورسوله يف كتابة املقادير جيب أن نفهم بأن هذه وإننا عندما ن

الكتابة هي من عامل الغيب، فال ينبغي أن نقيسها عىل الكتابة التي نكتبها بأيدينا، وال عىل القلم 

الذي نكتب به، بل هي عبارة عن سبق علم اهللا باألشياء قبل وقوعها، فإنه سبحانه يعلم ما كان 

سيكون كيف يكون. فهـي بمثابة املكتوب املضبوط يف علم اهللا تعاىل، عرب عنها سبحانه وما 

بالكتابة، كام يقول الرجل لصاحبه: حاجتك مكتوبة يف صدري. إذا أراد االعتناء هبا، عىل أن من 

 طبيعة اإلنسان النسيان، وبه سمي إنسانًا، قيل: من أجل نسيانه. واستدلوا عىل ذلك بقوله تعاىل:

 وأنشدوا: .]١١٥طه: [ ﴾١١٥َولََقۡد َعِهۡدنَآ إَِ�ٰٓ َءاَدَم ِمن َ�ۡبُل فَنَِ�َ َولَۡم َ�ِۡد َ�ُۥ َعۡزٗما ﴿
 ومــــا ســــمي اإلنســــان إال لنســــيه

 

ــــب  ــــه يتقل ــــب إال أن ــــا القل  وم
 

 وقيل: من أجل أنه يأنس بغريه ألنه اجتامعي بالطبع، واهللا سبحانه ال تأخذه سنة وال نوم،

َ َوَما ﴿ يِۡديَنا َوَما َخۡلَفَنا َوَما َ�ۡ�َ َ�ٰلَِكۚ َوَما َ�َن َر�َُّك �
َ
ۡمرِ َرّ�َِكۖ َ�ُۥ َما َ�ۡ�َ �

َ
ُل إِ�َّ بِأ ا نَتََ�َّ  ﴾٦٤ِسّيٗ

ا �ِيهِ َو�َُقولُوَن َ�َٰوۡ�لََتَنا َماِل َ�ٰذَ ﴿ .]٦4مريم: [ ا َوُوِضَع ٱلِۡكَ�ُٰب َ�َ�َى ٱلُۡمۡجرِمَِ� ُمۡشفِقَِ� مِمَّ
�ۗ َوَ� َ�ۡظلُِم رَ  ْ َحاِ�ٗ ْ َما َعِملُوا ۚ َووََجُدوا ۡحَصٮَٰها

َ
ٓ أ �َُّك ٱۡلِكَ�ِٰب َ� ُ�َغادُِر َصغَِ�ٗة َوَ� َكبَِ�ةً إِ�َّ

َحٗدا 
َ
وكتابته لألشياء إشارة إىل علمه بسائر املعلومات ال ختفى عليه خافية  .]٤٩الكهف: [ ﴾٤٩أ

ط يف علمه، إذ ليس عندنا وصف الكتابة وال القلم املكتوب من أمر خلقه، فهي كاملكتوب املضبو

 به وال املكتوب فيه.

                          
 .الصامت بن عبادة حديث من أمحد واإلمام داود أبو أخرجه  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٨

 وحتيص تسمعه ما كل تكتب آالت بصنعته املخلوق هذا اخرتاع[

 مداد وال قلم بدون والكهرباء املاء  مصاريف من واخلارج الداخل حساب

 ]وأجل أعال هو يشء كل أتقن الذي اهللا وصنع
بصنعته آلة تكتب كل ما تسمعه من الكالم بدون يد وال مداد وال  وقد اخرتع هذا املخلوق

قلم، فتسجل مجيع ما تسمعه من الكالم وأهلها نائمون عىل فرشهم، كام هي معروفة وموجودة 

يف دور اإلذاعات، ومثله اآللة التي اخرتعوها إلحصاء حساب اخلارج من مصاريف املاء 

اد، فيكتب  كل ما خيرج بدون قلم وال مداد وأهله غائبون عنه، وهي والكهرباء بام يسمونه العدّ

ا قال له:كن؛  صنعة خملوق فام بالك باخلالق القادر عىل كل يشء، والفعال ملا يريد، إذا أراد أمرً

ْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن َوَ� َ�ۡعَملُوَن ِمۡن َ�َمٍل إِ�َّ ُكنَّا ﴿ ،فيكون ٖن َوَما َ�ۡتلُوا
ۡ
َوَما تَُ�وُن ِ� َشأ

مَ  �ِض َوَ� ِ� ٱلسَّ
َ
�ٖ ِ� ٱۡ� ّ�َِك ِمن ّمِۡثَقاِل َذرَّ آءِ َعلَۡيُ�ۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُفِيُضوَن �ِيهِ� َوَما َ�ۡعُزُب َعن رَّ

ۡصَغَر ِمن
َ
بٍِ�  َوَ�ٓ أ ۡ�َ�َ إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ

َ
َوُوِضَع ٱۡلِكَ�ُٰب َ�َ�َى ﴿ .]٦١يونس: [ ﴾٦١َ�ٰلَِك َوَ�ٓ أ

ا �ِيهِ َوَ�ُقولُوَن َ�َٰوۡ�لََتَنا َماِل َ�َٰذا ٱۡلِكَ�ِٰب َ� ُ�َغادُِر َصغَِ�ٗة َوَ� َكبِ�َةً ٱلُۡمۡجرِ  مَِ� ُمۡشفِقَِ� مِمَّ
َحٗدا 

َ
�ۗ َوَ� َ�ۡظلُِم َر�َُّك أ ۡحَصٮَٰهاۚ َووََجُدواْ َما َعِملُواْ َحاِ�ٗ

َ
ٓ أ َوَما تَُ�وُن ﴿ .]٤٩الكهف: [ ﴾٤٩إِ�َّ

ٖن وَ 
ۡ
ْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن َوَ� َ�ۡعَملُوَن ِمۡن َ�َمٍل إِ�َّ ُكنَّا َعلَۡيُ�ۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُفِيُضوَن ِ� َشأ َما َ�ۡتلُوا

ۡصَغَر ِمن
َ
َمآءِ َوَ�ٓ أ �ِض َوَ� ِ� ٱلسَّ

َ
�ٖ ِ� ٱۡ� ّ�َِك ِمن ّمِۡثَقاِل َذرَّ َ�ٰلَِك َوَ�ٓ  �ِيهِ� َوَما َ�ۡعزُُب َعن رَّ

ۡ�َ�َ إِ�َّ 
َ
بٍِ� أ   .]٦١يونس: [ ﴾٦١ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ

وإنام ذكرت هذا لتقريب األذهان إىل اإلذعان باإليامن بالقرآن، فهو سبحانه يعلم باملصيبة 

قبل وقوعها. وعلمه سبحانه هبا ليس هو الذي أوقع املصاب يف املصيبة وإنام وقعت باألسباب 

 من الشخص بإمهال األسباب والوسائل املرتتبة عىل وقوعها، فإن كان وقوعها بسبب تقصري

التي تقيه من الوقوع فيها ويأمره دينه باستعامهلا، فإنه مالم عىل تقصريه يف محاية نفسه وعدم 

يِۡديُ�مۡ ﴿ استعامله لألسباب الطبيعية التي حتفظه
َ
ِصيبَةٖ فَبَِما َكَسَبۡت � َ�َٰبُ�م ّمِن مُّ

َ
ٓ أ  ﴾َوَما



 ١٩  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

] :قدر اهللا وما «له بدفع هذه املصيبة فإنه معذور ويلجأ إىل قوله: وإن كان ال طاقة  .]٣٠الشور

املؤمن القوي خ� وأحب إىل اهللا من املؤمن «يف احلديث الصحيح قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي »شاء فعل

الضعيف و� لك خ�، احرص ىلع ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز، و�ن أصابك يشء فال تقل: 
 .!*" »ل: قدر اهللا وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطانلو أ� فعلت كذا اكن كذا، ول�ن ق

 إىل للوصول وتؤهلم حتفظهم التي والوسائل لألسباب األنبياء استعامل[

 ]رهبم عىل توكلهم قوة مع الغاية

وقد كان األنبياء يستعملون األسباب والوسائل التي حتفظهم من عدوهم مع أهنم مؤيدون 

يف احلرب بني درعني. وملا كانت وقعة أحد أنزل  ملسو هيلع هللا ىلصظاهر النبي  بالوحي واحلفظ من اهللا، وقد

الناس منازهلم جتاه عدوهم، وأنزل عبد اهللا بن جبري بمن معه بفم الشعب وقال هلم:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

الزموا ماكن�م هذا وال تربحوا عنه حىت ولو رأيتم الط� ختطفنا فال تنرصونا، أو رأيتمونا نغنم «
الغلبة أول النهار للنبي وأصحابه حتى كرسوا للمرشكني سبعة ألوية أو  وكانت !+" »فال �رش�ونا

تسعة، فلام اهنزم املرشكون أخذت األسلحة واألمتعة تتساقط من رواحلهم ودب الناس يف 

رهم أمريهم قول رسول اهللا  أخذها، فقال أصحاب عبد اهللا بن جبري: الغنيمة الغنيمة. فذكَّ

يمة، فدخلت خيل املرشكني من ذلك الشعب، فقتلوا سبعني من فعصوه ودبوا مع الناس يف الغن

 .أصحاب رسول اهللا، وشجوا رأس رسول اهللا وكرسوا رباعيته ودلوه يف حفرة ظنوه قتيالً 

وبعدها أخذ الصحابة يتفكرون يف سبب هذه اهلزيمة، لظنهم أهنم أصحاب رسول اهللا 

ا من أجل إيامهنم فأنزل  ِصيَبةٞ قَۡد ﴿ اهللا تعاىل:وحزبه وأهنم لن يغلبوا أبدً َ�َٰبۡتُ�م مُّ
َ
ٓ أ ا َولَمَّ

َ
أ

نُفِسُ�مۡ 
َ
ٰ َ�َٰذ�ۖ قُۡل ُهَو ِمۡن ِعنِد أ َّ�

َ
َصۡبُتم ّمِۡثلَۡيَها قُۡلُتۡم �

َ
أي حصلت اهلزيمة  .]١٦٥آل عمران: [ ﴾أ

 بسبب تقصريكم يف محايتكم وعصيانكم أمر رسول اهللا وأمر أمريكم.

                          
 .هريرة أيب عن مسلم رواه  )١(

 .عازب بن الرباء حديث من أمحد اإلمام أخرجه  )٢(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٠

س احتفاالً باألسباب؛ ألن اهللا تعاىل ربط األسباب بمسبباهتا هلذا كانوا بعد ذلك أشد النا

ورسول اهللا سيد املتوكلني، ظاهر يف احلرب بني درعني، ومر عىل حائط مائل فأرسع السري، فقيل 

ا فرده رسول اهللا ومنعه من  !*"»أخىش موت الَفْجأة«له يف ذلك فقال:  وقدم رجل جمذوم مهاجرً

ويف القرآن  !,".»ال يورد مرض ىلع مصح«وقال:  !+".»ع فقد بايعناكارج«دخول البلد، وقال له: 

ِيَن َءاَمُنواْ ُخُذواْ ِحۡذَرُ�مۡ ﴿ املنزل: َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٖ ﴿ .]٧١النساء: [ ﴾َ�ٰٓ� ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ واْ لَُهم مَّ ِعدُّ

َ
َوأ

ِ وََعدُ  ُ َوِمن ّرِ�َاِط ٱۡ�َۡيِل تُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدوَّ ٱ�َّ وَُّ�ۡم َوَءاَخرِ�َن مِن ُدونِِهۡم َ� َ�ۡعلَُموَ�ُهُم ٱ�َّ
نُتۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن 

َ
ِ يُوَفَّ إَِ�ُۡ�ۡم َوأ ءٖ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ  .]٦٠األنفال: [ ﴾٦٠َ�ۡعلَُمُهۡمۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمن َ�ۡ

  ربه.كل هذه من اتقاء األسباب التي كان يستعملها رسول اهللا مع قوة توكله عىل

 ]حديث احتجاج آدم وموسى وتفسريه بام يبني املعنى املراد فيه[

عن أيب هريرة  صحيح البخاريوهنا حديث جيادل به أهل اجلدل من أهل القدر، وهو يف 

اتلىق آدم وموىس فقال موىس: أنت آدم أبو البرش، «: ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنه قال: قال رسول اهللا 

وعلمك أسماء لك يشء، فبما أخرجتنا ونفسك من خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه 
اجلنة؟ فقال آدم: أنت موىس رسول اهللا و�مك اهللا ت�ليًما وقد قرأت اتلوراة أفال وجدت فيها: 
خلق بأر�ع� اعًما. قال: ب�. قال: فلم تلوم� ىلع أمر 

ُ
وعىص آدم ر�ه فغوى، وذلك قبل أن أ

 .»فحج آدم موىس«قال:  »قدره اهللا يلع

 ]الف العلامء يف حديث احتجاج آدم وموسىاخت[

عدة إشكاالت كثرية.  فتح الباريوقد أحلق به ابن حجر يف  ،مشكل اآلثاروهذا احلديث من 

 ويف قوله: .]١٢١طه: [ ﴾وََعَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َُّهۥ﴿ أمهها: أنه خمالف لنص القرآن يف قصة آدم يف قوله:

                          
 .هريرة أيب عن أمحد اإلمام أخرجه  )١(

 .األشجعي مالك بن عوف عن مسلم أخرجه  )٢(

 .هريرة أيب حديث من عليه متفق  )٣(



 ٢١  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

نُفَسَنا﴿
َ
فلم حيتج آدم عىل ربه بكتابة املقادير بل اعرتف بذنبه وجلأ  .]٢٣اف: األعر[ ﴾َر�ََّنا َظلَۡمَنآ أ

بالتوبة إىل ربه. ومنها أنه يقوي مذهب اجلرب املخالف للكتاب والسنة وإمجاع الصحابة وسلف 

األمة. ثم هذا اللقاء هل هو باألرواح يف الدنيا أم هو يوم القيامة حني يبعث الناس من قبورهم 

 .٤٥٦ص  ١١ليف الرشعية إىل غري ذلك مما ذكر. ج وتسقط عنهم التكا

 وقال شيخ اإلسالم ابن تيميّة يف رسالة االحتجاج بالقدر:

قد ظن كثري من الناس أن آدم احتج بالقدر السابق عىل نفي املالم عىل الذنب، ثم صاروا 

أن هذا ألجل هذا الظن ثالثة أحزاب: فريق كذبوا هبذا احلديث ألنه من املعلوم باالضطرار 

خالف ما جاءت به الرسل، وال ريب أنه يمتنع أن يكون هذا مراد احلديث، وجيب تنزيه 

 بل ومجيع األنبياء أن جيعلوا القدر حجة ملن عىص اهللا ورسوله. ملسو هيلع هللا ىلصالرسول

وفريق تأولوه بتأويالت معلومة الفساد. كقوهلم: إنام حجه ألنه كان أباه واالبن ال يلوم أباه. 

ملالم كان بعد التوبة وهو ال معنى له. وقول بعضهم: إن هذا ختتلف فيه دار وقول بعضهم: إن ا

 الدنيا واآلخرة.

وفريق ثالث جعلوه عمدة يف سقوط املالم عن املخالفني ألمر اهللا ورسوله، فالواحد من 

هؤالء إذا أذنب أخذ حيتج بالقدر، ولو أذنب غريه أو ظلمه مل يعذره، وهؤالء هم الظاملون 

. قال: وآدم أعلم من أن حيتج بالقدر، وقد علم أن إبليس هو الذي أوقعه يف الذنب املعتدون

ي عنها ۡ�َهُكَما َعن تِۡلُكَما ... ﴿ حيث زين له األكل من الشجرة التي هنُ
َ
لَۡم �

َ
� ٓ َونَاَدٮُٰهَما َر�ُُّهَما

بِ�ٞ  ۡيَ�َٰن لَُكَما َعُدّوٞ مُّ ٓ إِنَّ ٱلشَّ قُل لَُّكَما
َ
ِ َوأ َجَرة فتاب آدم من  .]٢٣-٢٢األعراف: [ ﴾٢٢ ٱلشَّ

ا له عند ربه الحتج به ومل يتب إىل ربه ويستغفر  الذنب واستغفر، فلو كان االحتجاج بالقدر نافعً

 من ذنبه... انتهى.

: قد حيسب كثري من الناس أن معنى القضاء والقدر هو اإلجبار وقال اخلطايب رمحه اهللا

من هذا  »حج آدم موىس«: ملسو هيلع هللا ىلصوقضاه، ويتومهون أن قول النبيوالقهر للعبد عىل فعل ما قدره اهللا 

القبيل، وليس األمر كذلك، وإنام معناه اإلخبار عن تقديم علم اهللا بام يكون من أفعال الناس 



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٢

واكتساهبم ومالبستهم للخطايا عن قصد وتعمد، وتقديم إرادة واختيار منهم لفعلها، واحلجة 

 هم عليها من أجل فعلهم هلا باالختيار.إنام تلزمهم هبا والالئمة إنام تلحق

وإنام موضع احلجة آلدم عىل موسى أن اهللا سبحانه قد علم من آدم أنه يتناول أكل الشجرة 

 بداعي شهوته ورغبته واختياره وتزيني الشيطان له، فكيف يمكن أن يرد علم اهللا فيه... انتهى.

 أو وشقي وعمله أجله يكتب وأنه اجلنني خلق يف مسعود ابن حديث[

 ]سعيد

الذي حيتج به القدرية من أمثال هؤالء فهو يف الصحيحني عن ابن  وأما احلديث الثاين

أن أحد�م �مع خلقه يف بطن أمه «مسعود قال: حدثني رسول اهللا وهو الصادق الصدوق 

أر�ع� يوًما نطفة، ثم ي�ون علقة مثل ذلك، ثم ي�ون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل اهللا إيله 
فيؤمر بأر�ع لكمات، ي�تب رزقه وأجله وعمله وشيق أو سعيد. فواذلي نفس �مد بيده امللك 

إن أحد�م يلعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما ي�ون بينه و�ينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل انلار فيدخلها، و�ن أحد�م يلعمل بعمل أهل انلار حىت ما ي�ون بينه 

 .!*"»عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها و�ينها إال ذراع فيسبق

ا ما جيادل به اجلهلة خاصة الشباب الذين مل يعرفوا حقيقة القدر، لظنهم  إن هذا احلديث كثريً

أهنم جمبورون عىل أفعاهلم اخلريية والرشية، فيذهب فهمهم إىل أن بعض الناس مكتوب هلم 

عمل، وآخرين مكتوب هلم الشقاوة مهام عملوا  السعادة وهم يف بطون أمهاهتم مهام عملوا من

 من عمل. فيظنون أن هذا القدر املكتوب هو عبارة عن اجلرب وسلب االختيار.

: كتابة هي عبارة عن سبق علم اهللا باألشياء قبل وقوعها، وأن والتحقيق أن الكتابة نوعان

 تتبدل وال تتغري وتسمى اهللا يعلم أحوال خلقه وما هم عاملون وهم يف بطون أمهاهتم، فهذه ال

 كتابة األزل.

                          
 .مسعود بن اهللا عبد حديث نم عليه متفق  )١(



 ٢٣  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

وعلمه سبحانه ال يتعلق به إجبارهم عىل فعل اخلري أو الرش، بل هم عاملون ألنفسهم 

ۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا ﴿ خمتارون ألعامهلم الصاحلة والسيئة، فهي كسبهم، ويرتتب اجلزاء عىل ذلك مَّ
َسآَء َ�َعلَۡيَهاۗ َوَما رَ 

َ
ٰٖ� ّلِۡلَعبِيِد فَلَِنۡفِسهِۦۖ َوَمۡن أ َوقُِل ٱۡ�َملُواْ فََسَ�َى ﴿ .]٤٦فصلت: [ ﴾٤٦�َُّك بَِظ�َّ

ِ َ�يُنَّبُِئُ�م بَِما َ�َٰدة ُ َ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُۥ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۖ وََسُ�َدُّوَن إَِ�ٰ َ�ٰلِِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ ُكنُتۡم  ٱ�َّ
  .]١٠٥التوبة: [ ﴾١٠٥َ�ۡعَملُوَن 

ا والقرآن مملوء  ا فخري وإن رشًّ بتعليق اجلزاء عىل العمل، وأن كل امرئ جماز بام عمل إن خريً

 فرش، ومن أبطأ به عمله مل يرسع به نسبه، وال نسبة عمله إىل القدر، وحجته به داحضة عند ربه.

 ما اهللا يمحو اهللا بإذن والتغيري التبديل فيها يقع امللك بيد التي الكتابة[

 ]يشاء ما ويثبت يشاء

وأما الكتابة التي بيد امللَك كام يفيده احلديث فإنه يقع فيها التبديل والتغيري بإذن اهللا 

وبمقتىض سنة اهللا يف األسباب التي رتبها اهللا لدفع القدر والقضاء ورفعه، فإن اهللا يمحو ما يشاء 

 ويثبت وعنده أم الكتاب، كام سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل.

يقع من الشخص باختياره ورغبته ومن كفر فعليه  فعل الكفر واإليامن[

 ]كفره

إن أحد�م يلعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما ي�ون بينه و�ينها إال ذراع « :وأما قوله

 .»فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل انلار فيدخلها

فمعنى سبق الكتاب إشارة إىل سبق علم اهللا بخامتة حياة كل إنسان، وذلك أن الرجل يولد 

ؤمنًا بني أبوين مؤمنني فهو يؤمن باهللا وحيافظ عىل فرائض اهللا من صالته وصيامه وسائر م

واجباته وجيتنب املحرمات واملنكرات ويسري عىل هذه الطريقة املستقيمة غالب عمره، ثم يطرأ 

عليه اإلحلاد وفساد االعتقاد فيكذب بالقرآن ويكذب بالرسول، فريتد عن دينه فيموت عىل سوء 



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٤

متة فيدخل النار بسبب كفره وإحلاده الذي هو خامتة حياته؛ ألن العمر بآخره، ومالك األمر اخلا

هي  -الذي هو عبارة عن سبق علم اهللا بتطور حالة هذا الشخص-خوامته، وليس سبق الكتاب 

هِ َ�َمن َ�َفَر َ�َعلَيۡ ﴿ التي محلته عىل الردة وعىل سوء اخلامتة، وإنام وقعت بفعله واختياره لنفسه
ۖ َوَ� يَزِ�ُد ٱلَۡ�ٰفِرِ�َن ُ�ۡفرُُهۡم إِ�َّ  ۥۖ َوَ� يَزِ�ُد ٱلَۡ�ٰفِرِ�َن ُ�ۡفُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم إِ�َّ َمۡقٗتا  ُ�ۡفُرهُ

ا ٱۡلُغَ�ُٰم فََ�َن ﴿ وقد حكى اهللا عن الغالم الذي قتله اخلرض فقال: .]٣٩فاطر: [ ﴾٣٩َخَساٗر�  مَّ
َ
َوأ

بََواهُ ُمۡؤمِنَۡ�ِ فَ 
َ
ن يُۡرهَِقُهَما ُطۡغَ�ٰٗنا َوُ�ۡفٗر� �

َ
� ّمِۡنُه َزَ�ٰوٗة  ٨٠َخِشيَنآ أ ن ُ�ۡبِدلَُهَما َر�ُُّهَما َخۡ�ٗ

َ
ٓ أ َرۡدنَا

َ
فَأ

ا  ۡقَرَب رُۡ�ٗ
َ
  .]٨١-٨٠الكهف: [ ﴾٨١َوأ

وأما الذي يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها. فهو 

ا ا حتى إذا كان يف آخر عمره تاب إىل ربه واستغفر من ذنبه، وأسلم  رجل يولد كافرً ويعيش كافرً

فحسن إسالمه فصار حيافظ عىل واجباته من صالته وصيامه وسائر عباداته حتى مات عىل ذلك. 

ۡحَيۡيَ�ُٰه وََجَعۡلَنا َ�ُۥ نُوٗر� َ�ۡمِ� بِهِۦ ِ� ٱ�َّاِس ﴿ يقول اهللا:
َ
َو َمن َ�َن َمۡيٗتا فَأ

َ
َثلُُهۥ ِ�  أ َكَمن مَّ

 ۚ لَُ�ِٰت لَۡيَس ِ�َارِٖج ّمِۡنَها وهذه اآلية نزلت يف الكافر يسلم وأنه يف حالة  .]١٢٢األنعام: [ ﴾ٱلظُّ

ُ َوِ�ُّ ﴿ كفره كامليت وكالذي يف الظلامت، فلام أسلم صار حيًّا وخرج من الظلامت إىل النور ٱ�َّ
ِيَن َءاَمُنواْ ُ�ۡرُِجُهم ّمِنَ  ُٰغوُت ُ�ۡرُِجوَ�ُهم ّمَِن  ٱ�َّ ۡوِ�َآؤُُهُم ٱل�َّ

َ
ِيَن َ�َفُرٓواْ أ لَُ�ِٰت إَِ� ٱ�ُّورِ� َوٱ�َّ ٱلظُّ

لَُ�ِٰت�    .]٢٥٧البقرة: [ ﴾ٱ�ُّورِ إَِ� ٱلظُّ
وكان يقاتل مع املرشكني أول النهار فأسلم وأخذ  ملسو هيلع هللا ىلصويف وقعة أُحد جاء األصريم إىل النبي 

ا فقال رسول اهللا: فقتل شه ملسو هيلع هللا ىلصيقاتل مع النبي  جر كث�ًا«يدً
ُ
 .!*"»عمل قليالً وأ

ا  إن الرجل يودل مؤمًنا و�عيش مؤمًنا ثم يموت اكفرًا، و�ن «ويف حديث أيب سعيد مرفوعً

ألن العمر بآخره، ومالك األمر  ،رواه اإلمام أمحد »الرجل يودل اكفرًا و�عيش اكفرًا ثم يموت مؤمًنا

 خوامته.

                          
 .عازب بن الرباء حديث من عليه متفق  )١(



 ٢٥  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

ِي ﴿ ن إنام فعله باختياره ورغبته، ومن كفر فعليه كفره،وهذا الكفر وهذا اإليام ُهَو ٱ�َّ
ۥۖ َوَ� يَزِ�ُد ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن ُ�ۡفرُُهۡم ِعنَد  �ِض� َ�َمن َ�َفَر َ�َعلَۡيهِ ُ�ۡفُرهُ

َ
َجَعلَُ�ۡم َخَ�ٰٓ�َِف ِ� ٱۡ�

قَۡد ﴿ وهلذا يقول اهللا: .]٣٩فاطر: [ ﴾٣٩اٗر� َرّ�ِِهۡم إِ�َّ َمۡقٗتاۖ َوَ� يَزِ�ُد ٱلَۡ�ٰفِرِ�َن ُ�ۡفُرُهۡم إِ�َّ َخسَ 
۠ َعلَۡيُ�م ِ�َفِ  نَا

َ
� ٓ ۚ َوَما بَۡ�َ فَلَِنۡفِسهِۦۖ َوَمۡن َعِ�َ َ�َعلَۡيَها

َ
ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمۡن � يٖظ َجآَءُ�م بََصآ�ُِر ِمن رَّ

  .]١٠٤األنعام: [ ﴾١٠٤
اإلنسان وخلق له واهللا سبحانه خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالً، وخلق 

السمع والبرص والعقل ليعرف هبا املنافع واملضار، وكام خلق اإلنسان فقد خلق الشيطان ليمتحن 

َق َعلَۡيِهۡم ﴿ بذلك صحة كل من يطيع ربه ممن يطيع الشيطان. يقول اهللا سبحانه: َولََقۡد َصدَّ
َبُعوهُ إِ�َّ فَرِ�ٗقا ّمَِن ٱلُۡمۡؤمِ  َوَما َ�َن َ�ُۥ َعلَۡيِهم ّمِن ُسۡلَ�ٍٰن إِ�َّ ِ�َۡعلََم َمن  ٢٠نَِ� إِبۡلِيُس َظنَُّهۥ فَٱ�َّ

ٍء َحفِيٞظ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ۗ َوَر�َُّك َ�َ ۡن ُهَو ِمۡنَها ِ� َشّكٖ فأخرب  .]٢١-٢٠سبأ: [ ﴾٢١يُۡؤِمُن بِٱ�ِخَرةِ مِمَّ

يامهنم، ليعلم سبحانه سبحانه أن احلكمة يف خلق إبليس هو اختبار الناس وامتحاهنم عىل صحة إ

من يطيع ربه ويعمل آلخرته وهو مؤمن ممن هو شاك مرتاب يف أمر آخرته، واهللا سبحانه ينادي 

يا عبادي إنما � «عباده يوم القيامة عند عرض صحائف األعامل عىل سبيل اإلعذار واإلنذار: 

ن وجد غ� ذلك أعمال�م أحصيها علي�م ثم أوفي�م إياها، فمن وجد خ�ًا فليحمد اهللا وم
وهلذا ال يدخل أحد النار إال وهو يعلم من نفسه أنه مستحق لدخوهلا  !*"»فال يلومن إال نفسه

عِ�ِ ﴿ بعمله ۡصَ�ِٰب ٱلسَّ
َ
ۡو َ�ۡعقُِل َما ُكنَّا ِ�ٓ أ

َ
  .]١٠امللك: [ ﴾١٠َوقَالُواْ لَۡو ُكنَّا �َۡسَمُع أ

* * * 

 

 

 

                          
 .ذر أيب عن مسلم رواه  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٦

 

 :بطالن االحتجاج بالقدر

 حجتهم داحضة عند رهبم املحتجون بالقدر

إن طريقة أهل السنة يف القضاء والقدر هي اإليامن به، وأن اهللا عىل كل يشء قدير، وفعال ملا 

يريد، فام شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن، فهم يؤمنون بالقضاء والقدر، وال حيتجون به، فاملحتج به 

 حجته داحضة عند ربه.

يامن به ليس معناه أن اهللا يلزم الناس بام قدره وقضاه والقضاء والقدر الذي أوجب اهللا اإل

ا تدفعها وترفعها؛ من الدعاء والصدقة واألدوية وأخذ  عليهم، فقد جعل اهللا هلذه املقادير أسبابً

احلذر واستعامل احلزم وفعل أويل العزم وسائر ما يلزم إذ الكل من قضاء اهللا وقدره حتى العجز 

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن «والكيس. ويف دعاء القنوت 

فلوال أن الدعاء يدفع رش  !*"»توليت، وبارك لنا فيام أعطيت، وقنا وارصف عنا رش ما قضيت

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصألمته. ويدل له ما رو الرتمذي عن سلامن أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصالقدر والقضاء ملا رشعه النبي 

فأخرب  »د يف العمر إال الرب، وأن الصدقة تلدفع ميتة السوءال يرد القدر إال ادلاعء، وال يز�«

ا  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أن القدر والقضاء يندفع هبذه األسباب التي رشعها اهللا لدفعه ورفعه، فال يكون لزامً

عىل الناس من ذلك كتابة امللك عىل اجلنني وهو يف بطن أمه حني يكتب أجله وعمله وشقي أو 

التبديل بإذن اهللا، فإن اهللا يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.  سعيد، فإن هذه الكتابة يعرتهيا

اللهم إن كنت كتبتني يف أم الكتاب شقيًّا فاحمني وأثبتني وسمع من دعاء عمر بن اخلطاب: 

ا، فإنك متحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب  .!+"سعيدً

                          
 .عيل بن احلسن عن أمحد واإلمام السنن أهل رواه  )١(

 .النهدي عثامن أيب عن بطة وابن الفاكهي رواه  )٢(



 ٢٧  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

ر والقضاء، ويقول: إن كان إن من الناس من يكسل ويعرض عن الدعاء اتكاالً منه عىل القد

تب يل فسيأتيني دعوت أو مل أدع. وهذا غلط وخطأ، فإن الدعاء عبادة، بل هو مخ  هذا األمر كُ

العبادة، ومل يرشع اهللا الدعاء إال ليثيب الداعي عىل دعائه ويستجيب له، والدعاء حبيب اهللا. 

بعض األشياء املحبوبة فليس يشء أكرم عىل اهللا من الدعاء وهو سالح املؤمن. ومن ذلك 

املطلوبة يقدر اهللا حصوهلا والفوز هبا عن طريق الدعاء، وال حتصل بدونه، فإذا دعا ربه حصلت 

 له وإن مل يدع مل حتصل، وكل هذه بقضاء اهللا وقدره.

 ]العلم القائم بذات الباري ال يتبدل وال يتغري[

يعلم أنه سيقع كذا وكذا يف وقت كذا وكذا أما القائم بعلم اهللا فإنه ال يبدل وال يغري، فإن اهللا 

فهذا العلم ال تبديل فيه وال تغيري، بخالف الكتابة التي بأيدي املالئكة والتي يف اللوح املحفوظ 

نفر من قدر اهللا إىل فإهنا تتبدل وتتغري بحسب سنة اهللا يف تقدير ما يدفعها ويرفعها كام قال عمر: 

ُ َما َ�َبۡدنَا ﴿ تجاج بالقدر عن املرشكني حيث قالوا:وإنام حكى اهللا االح .!*"قدر اهللا لَۡو َشآَء ٱ�َّ
ِيَن ِمن  � َكَ�ٰلَِك َ�َعَل ٱ�َّ ءٖ ۡمَنا ِمن ُدونِهِۦ ِمن َ�ۡ ُۡن َوَ�ٓ َءابَآُؤنَا َوَ� َحرَّ ءٖ �َّ ِمن ُدونِهِۦ ِمن َ�ۡ

فأخرب اهللا بأنه ليس من شأن الرب  .]٣٥النحل: [ ﴾٣٥ َ�ۡبلِِهۡمۚ َ�َهۡل َ�َ ٱلرُُّسِل إِ�َّ ٱۡ�ََ�ُٰغ ٱلُۡمبِ�ُ 

إجبار الشخص عىل عبادة اهللا وحده وترك عبادة ما سواه، لكون ذلك كله موكوالً إىل فعل 

ۚ ﴿ الشخص نفسه واختياره هلا ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشآَء فَلۡيَۡ�ُفۡر  ﴾َوقُِل ٱۡ�َقُّ ِمن رَّ

ۥۖ َوَ� يَزِ�ُد ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن ُ�ۡفُرُهۡم ِعنَد ﴿ وقال اهللا تعاىل: .]٢٩الكهف: [ َ�َمن َ�َفَر َ�َعلَۡيهِ ُ�ۡفُرهُ
 .]٣٩فاطر: [ ﴾٣٩َرّ�ِِهۡم إِ�َّ َمۡقٗتاۖ َوَ� يَزِ�ُد ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن ُ�ۡفُرُهۡم إِ�َّ َخَساٗر� 

ةٖ ﴿ :وإنام وظيفة الرسل تبليغ اهلداية والدعوة إىل العباد يقول تعاىل مَّ
ُ
ِ أ

َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
ۡت َعلَۡيهِ  ۡن َحقَّ ُ َوِمۡنُهم مَّ ۡن َهَدى ٱ�َّ ُٰغوَتۖ فَِمۡنُهم مَّ ْ ٱل�َّ َ َوٱۡجتَنُِبوا ْ ٱ�َّ ِن ٱۡ�ُبُدوا

َ
رَُّسوً� أ
 ۚ َ�ٰلَُة عِ�ِ ﴿ ويقول: .]٣٦النحل: [ ﴾ٱلضَّ   .]٧ور: الش[ ﴾٧فَرِ�ٞق ِ� ٱۡ�َنَّةِ َوفَرِ�ٞق ِ� ٱلسَّ

                          
 .عوف بن الرمحن عبد حديث من عليه متفق  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٨

فاملحتجون بالقدر يسمون جربية فقول بعضهم: ال يغني حذر عن قدر. ليس عىل إطالقه، 

فإنه قد يندفع القدر باحلذر. وقد أرشد القرآن إليه ملا يرتتب عليه من النفع ودفع الرض. فقال 

ْ ِحۡذَرُ�مۡ ﴿ تعاىل: ِيَن َءاَمُنواْ ُخُذوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
قال عمر ريض اهللا عنه: نفر من كام  .]٧١النساء: [ ﴾َ�ٰٓ�

 قدر اهللا إىل قدر اهللا. يف قضية امتناع عمر والصحابة عن دخول الشام ملا وقع هبا الطاعون، فناد

فتأهبوا للرجوع فتلقاه أبو عبيدة بن اجلراح ريض اهللا عنه فقال  .يف الناس: إين مصبح عىل ظهر

ا من قدر اهللا يا عمر؟! قال:   .!*"ن قدر اهللا إىل قدر اهللانعم نفر مله: أفرارً
وقد أرشد القرآن إىل أخذ احلذر الذي من لوازمه عدم الركون أو الركود إىل القدر فقال 

ْ ِحۡذَرُ�مۡ ﴿ تعاىل: ْ ُخُذوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ا ٱۡسَتَطۡعُتم ﴿ وقال: .]٧١النساء: [ ﴾َ�ٰٓ ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ

َ
َوأ

 ٖ� ألن اهللا سبحانه ربط األسباب باملسببات، فام أذنب القضاء والقدر  .]٦٠األنفال: [ ﴾ّمِن قُوَّ

َصابََك ِمن َسّيَِئةٖ فَِمن ﴿ ولكن الناس يذنبون. يقول تعاىل:
َ
ِۖ َوَمآ أ َصابََك ِمۡن َحَسَنةٖ فَِمَن ٱ�َّ

َ
آ أ مَّ

ۡفِسَكۚ   :-والشعر للعالمة ابن القيم رمحه اهللا-وقد قيل  .]٧٩النساء: [ ﴾�َّ
ــــد  ــــتوعن ــــى كمي ــــراد اهللا تفن  م

 

 وعند مراد النفس تسدي وتلحـم 
 

 وعنــد خــالف األمــر حتــتج بالقضــا
 

ا عـىل الـرمحن للجـرب تـزعم   ظهريً
 

 تنزه منك الـنفس عـن سـوء فعلهـا
 

 وتعتــــب أقــــدار اإللــــه وتظلــــم 
 

 وتفهم من قول الرسول خالف مـا
 

 أراد ألن القلـــب منـــك معجـــم 
 

 بطــيء عــن الطاعــات أرسع للخنــا
 

 الســـيل يف جمـــراه ال يتقســـممـــن  
 

ـــارف ـــك ع ـــذا بأن ـــع ه ـــزعم م  وت
 

 كذبت يقينًا يف الـذي أنـت تـزعم 
 

 ومـــا أنـــت إال جاهـــل ثـــم ظـــامل
 

ــــدم  ــــني اجلــــاهلني مق ــــك ب  وإن
 

 

 

                          
 .السابقة ةالصفح يف خترجيه تقدم  )١(



 ٢٩  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

باألسباب وإال صار  ذقول شيخ اإلسالم: إن التوكل ال يكون إال مع األخ[

 ]توكله عجزا

لتوكل إنام يكون مع األخذ باألسباب، وإن ترك : إن اقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

األسباب بدعو التوكل ال يكون إال عن جهل بالرشع أو فساد يف العقل، فالتوكل حمله القلب، 

َها ﴿ والعمل باألسباب حمله األعضاء واجلوارح، واإلنسان مأمور باألسباب، قال اهللا تعاىل: ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِيَن َءاَمُنواْ ُخُذواْ ِحۡذرَ  �ٖ ﴿ وقال: .]٧١النساء: [ ﴾ُ�مۡ ٱ�َّ ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ واْ لَُهم مَّ ِعدُّ
َ
األنفال: [ ﴾َوأ

ْ ِمن ّرِۡزقِهِۦۖ ﴿ وقال: .]٦٠ ْ ِ� َمَناكِبَِها َوُ�ُوا ۡ�ِ ﴿ وقال لنبيه لوط: .]١٥امللك: [ ﴾فَٱۡمُشوا
َ
فَأ

ۡلِ  ۡهلَِك بِقِۡطٖع ّمَِن ٱ�َّ
َ
تََّبُعوَن ﴿ ى:وقال لنبيه موس .]٨١هود: [ ﴾بِأ ۡ�ِ بِعَِبادِي َ�ًۡ� إِنَُّ�م مُّ

َ
فَأ

 انتهى. .]٢٣الدخان: [ ﴾٢٣
فالرسل دينهم األمر والعمل مع إيامهنم بالقضاء والقدر، فاألنبياء وأتباعهم حياربون القدر 

بالقدر، وحيكمون األمر عىل القدر، ويقولون: إن القدر ال يمنع العمل وال جيب االتكال عليه، 

 .!*"»اعملوا فلك ميرس ملا خلق هل«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصنبي وال

قصة عمر بن اخلطاب مع السارق املحتج بالقدر عىل رسقته وجواب [

 ]عمر له

فهذه سرية الرسول وأصحابه وعلامء السنة واجلامعة يعملون باحلزم وفعـل أويل العـزم فعـل 

 من ير أنه ال ينجيه ويسعده سو عمله ثم يتوكلون عىل رهبم.

؟ قال: محلني عليها ما محلك عىل الرسقة إىل عمر ريض اهللا عنه برجل قد رسق فقال: وملا أيت

 .!+"فأمر به فقطعت يده .وأنا أقطع يدك بقضاء اهللا وقدرهقضاء اهللا وقدره قال: 

                          
 .عنه اهللا ريض عيل حديث من عليه متفق  )١(

 .عمر حديث من الفاصل املحدث يف الرامهرمزي أخرجه  )٢(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٣٠

فاالحتجاج بالقدر ال يقبله أي إنسان فيام يقع عليه أو عىل أهله وماله، فلو تعد رجل عىل 

اله وانتهك حمارمه فعند سؤاله عن أفعاله قال: محلني عليها قضاء اهللا آخر فرضبه أو أخذ م

وقدره، فإنه ال يقبل منه ذلك. فام بالك باالحتجاج به عىل اهللا يف ترك طاعاته وارتكاب حمرماته! 

عن القدر وهل جيوز هلم  ملسو هيلع هللا ىلصوما أذنب القضاء والقدر ولكنهم املذنبون. وملا سأل الصحابة النبي 

وهلذا قال الصحابة:  .!*"»اعملوا فلك ميرس ملا خلق هل«العمل؟ قال هلم رسول اهللا: من أجله ترك 

 ا منا بالعمل وقالوا: يا رسول اهللا: أرأيت أدوية نتداو كنا بعد علمنا بالقضاء والقدر أشد اهتاممً

ن � من قدر اهللا، إن اك«هبا ورقى نسرتقيها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر اهللا شيئًا؟ فقال: 

؛ ألن اهللا سبحانه خلق األسباب واملسببات وجعل هذا سببًا؛  !+"»أحد�م نافًعا أخاه فليفعل

إن اهللا لم ي�ل داء إال وهل دواء، علمه من علمه، «وقال:  !,"»تداووا وال تداووا حبرام«هلذا قال: 

 وقد قيل: !-"»وجهله من جهله إال املوت

ــام ــعيف وإن ــبب الض ــت بالس ــا أن  م
 

ـــ  ـــح األم ـــبابنج ـــوة األس  ور بق
 

* * * 

جز ا ابتيل به الشخص هوَ العَ در أرضّ مَ  اتكاالً عىل القَ

ا، فمتى نصحته عن ترك الصالة أو  إن أكثر الناس جيعل عجزه توكالً، وفجوره قضاء وقدرً

هنيته عن رشب املسكرات اعتذر إليك بأنه مكتوب عيل، فهو كام قيل: عند ترك الطاعات قدري، 

 كفر واملنكرات جربي.وعند ارتكاب ال

 يستعيذ باهللا من العجز والكسل، ويقال: نكح العجز التواين فولد بينهام احلرمان. ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

                          
 .طالب أيب بن عيل حديث من عليه متفق  )١(

 .خزامة أيب حديث من ماجه وابن أمحد أخرجه  )٢(

 .الدرداء أيب حديث من داود أبو أخرجه  )٣(

 .مسعود بن اهللا عبد حديث من حبان وابن أمحد أخرجه  )٤(



 ٣١  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

فمن نوع العجز الذميم اإلعراض عن استعامل األدوية املجربة لدفع البالء ورفع الوباء 

 توكالً منهم بزعمهم عىل اهللا تعاىل.

 ]والوباء هي من قدر اهللاألدوية التي يستدفع هبا البالء [

واهللا سبحانه خلق الناس وخلق هلم مجيع ما حيتاجون إليه من املطاعم واملشارب واللباس 

 واألدوية وغري ذلك.

فكل العقاقري واألدوية التي يستعملها األطباء لعالج املرىض وللوقاية من البالء والوباء هي 

أرضه رمحة منه لعباده بإيصال نفعها إليهم، وخص  باحلقيقة من خملوقات اهللا تعاىل التي أنبتها يف

 كل نوع بمرض يزيله ويشفيه.

ا، فهم يسلطون  فاملرض هو من قدر اهللا، والدواء الذي يعالج به ليشفيه هو من قدر اهللا أيضً

ا من الوقوع يف النار،  القدر عىل القدر ويتقون القدر بالقدر، فيرشبون الدواء الكريه املر خوفً

 يقولون:ويرجتزون 

 نحــــــــــــــن يف دار بليــــــــــــــات
 

 نعــــــــالج آفــــــــاتٍ بآفــــــــات 
 

ب اهللا يف اإلنسان السمع والبرص والعقل ليتم بذلك استعداده لتناول منافعه  وقد ركَّ

فعل التداوي يف نفسه،  ملسو هيلع هللا ىلصواستعامهلا يف سبيل وقاية صحته وحفظ بنيته، وكان من هدي النبي 

عباد اهللا تداووا فإن اهللا لم ي�ل داء إال « واألمر به ملن أصابه مرض من أهله وأصحابه، ويقول:

فاستعامل األدوية املباحة والوقاية النافعة هي من حتقيق التوحيد، كام حقق  !*" »وأنزل هل شفاء

ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وقال: إن الطعن يف األسباب قدح يف الرشع، واإلعراض 

عه رسول اهللا ألمته وأمر به فإنه من الدين الذي عن األسباب نقص يف العقل؛ ألن كل ما رش

 جيب اتباعه.
 وعـــاجز الـــرأي مضـــياع لفرصـــته

 

 حتى إذا فـات أمـر عاتـب القـدرا 
 

                          
 .رشيك بن أسامة عن الرتمذي رواه  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٣٢

ُ َ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُۥ وَٱلُۡمۡؤمِنُوَنۖ وََسُ�َدُّوَن إَِ�ٰ َ�ٰلِِم ٱلَۡغيِۡب َوٱلشَّ ﴿ َ�َٰدةِ َوقُِل ٱۡ�َملُواْ فََسَ�َى ٱ�َّ
ۡن ﴿ فيجازي املحسن بإحسانه وامليسء بإساءته،. ]١٠٥[التوبة:  ﴾١٠٥ئُُ�م بَِما ُكنتُۡم َ�ۡعَملُوَن َ�يُنَّبِ  مَّ

ٰٖ� لِّلَۡعبِيِد  َسآَء َ�َعلَۡيَهاۗ َوَما َر�َُّك بَِظ�َّ
َ
  .]٤٦[فصلت:  ﴾٤٦َعمَِل َ�ٰلِٗحا فَلِنَۡفِسهۦِۖ َوَمۡن أ

تۡلُ ﴿ وقد أمر اهللا نبيه بأن يقول:
َ
ۡن �

َ
َما َ�ۡهَتِدي ِ�َۡفِسهِۦۖ َوَمن َوأ ْ ٱۡلُقۡرَءاَنۖ َ�َمِن ٱۡهتََدٰى فَإِ�َّ َوا

۠ ِمَن ٱلُۡمنِذرِ�َن  نَا
َ
� ٓ َما ۚ َوَما َر�َُّك  ٩٢َضلَّ َ�ُقۡل إِ�َّ ِ َسُ�ِ�ُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِۦ َ�َتۡعرِفُوَ�َها َوقُِل ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

ا َ�ۡعَملُوَن    .]٩٣-٩٢النمل: [ ﴾٩٣بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ
* * * 

وفيه  »يّ أحب إىل اهللا من املؤمن الضعيفاملؤمن القو« التذكري بحديث

 بيان القضاء والقدر عىل الوجه الصحيح

 .!*" »وأن تؤمن بالقدر خ�ه ورشه«وبام أنه بقي الكالم عىل موضوع حديث جربيل، وفيه 

بطون يف وصفه فقد يشكل عىل أكثر الناس حقيقة هذا القدر الذي جيب اإليامن به، فيتخ

وتفسريه، بام يبعد عن حقيقته، ويبعد القلوب عن فهمه.. هلذا وجب أن نبني للناس حقيقة القدر 

م قبله الكالم عىل حديث  املؤمن القوي خ� وأحب إىل اهللا من «الذي جيب اإليامن به، ونقدّ

 ليه.إذ فيه بيان حقيقة القدر، وحماولة حماربته، وعدم االتكال ع ،»املؤمن الضعيف
املؤمن القوي خ� وأحب «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة: أن النبي  ،صحيحهفقد رو مسلم يف 

إىل اهللا من املؤمن الضعيف، و� لك خ�، احرص ىلع ما ينفعك، واستعن باهللا وال تعجز، و�ن 
ْو 

َ
أصابك يشء فال تقل: لو أ� فعلت اكن كذا و�ذا، ول�ن قل: قدر اهللا وما شاء فعل، فإن ل

 .»عمل الشيطانتفتح 

كم. فهو بمثابة املوعظة  وأقول: إن هذا احلديث، هو من جوامع الكلم، ومهامت احلِ

عليها أمته، وأحب منهم أن يتخلقوا  ملسو هيلع هللا ىلصالفصيحة، والنصيحة الصحيحة، التي حث النبي ِ

                          
 .اخلطاب بن عمر حديث من مسلم أخرجه  )١(



 ٣٣  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

 بمدلوله الذي فيه سعادهتم يف دنياهم وآخرهتم.

لكون القوي يزيد عىل  ،»املؤمن الضعيف املؤمن القوي خ� وأحب إىل اهللا من«بدأه بقوله: 

ا. ا، وحمبوبة طبعً  الضعيف بقوته، والقوة يف سبيل احلق والعدل مطلوبة رشعً

وهلذا يستحبون الغزو مع األمري القوي الفاجر، ويفضلونه عىل الغزو مع األمري املؤمن 

لقوي لنفسه، الضعيف. ويقولون: إن إيامن الضعيف، وضعفه يرض بالناس، وإن فجور األمري ا

 وقوته تنفع الناس.

ل األمري القوي، ويقدمه يف الوالية عىل  وهلذا كان من سرية عمر بن اخلطاب: أنه كان يفضّ

 .وذ بك من جلد الفاجر، وعجز الثقةاللهم إين أعالضعيف. كام وىل زياد بن أبيه وأمثاله. وكان يقول: 

ا من غري عنف، لي ، ذا أناة ويستحبون يف القايض: أن يكون قويًّ نًا من غري ضعف، حليامً

 وفطنة. وقد قيل:

ــام ــعيف وإن ــبب الض ــت بالس ــا أن  م
 

ـــباب  ـــوة األس ـــور بق ـــح األم  نج
 

فالقوة املمدوحة هنا، شاملة للقوة يف الدين والدنيا، لكونه يقوم يف أعامله بجد وعزم، 

 ويأخذ بأسباب احلزم. وقد قيل:

 ألستسهلن الصـعب أو أدرك املنـى
 

 اآلمـــال إال لصـــابرفـــام انقـــادت  
 

 .»احرص ىلع ما ينفعك، واستعن باهللا، وال تعجز«وهلذا قال: 

فهذه من أمجع الكلامت، وأفصح العظات، ترشد اإلنسان إىل احلرص فيام ينفعه يف أمر دينه 

ودنياه وبدنه، فمتى احتاج إىل عالج يزيل به رضره، ويدفع به مرضه، فإنه يبادر إىل األخذ 

ل عليه من بابه، ألن دين اإلسالم، جيمع بني مصالح الروح واجلسد، وبني بأسبابه، والدخو

ما نزل داء، إال وهل دواء، علمه من «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصففي احلديث، أن النبي  .مصالح الدنيا واآلخرة

،  .!+"»تداَوْوا وال تداَوْوا حبرام«وقال:  .!*"»علمه، وجهله َمْن جهله فيستعمل الدواء الكريه املرّ

                          
 .مسعود بن اهللا عبد حديث من أمحد اإلمام أخرجه  )١(

 .الدرداء أيب حديث من داود أبو أخرجه  )٢(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٣٤

 الوقوع يف الرض. كام قيل: خوفًا من

 نحــــــــــــــن يف دار بليــــــــــــــات
 

 نعــــــــالج آفــــــــات بآفــــــــات 
 

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: إن الطعن يف األسباب قدح يف الرشع، واإلعراض 

يْس  ويلوم عىل العجز. ويف  -أي احلزم-عن األسباب نقص يف العقل. واهللا سبحانه حيب الكَ

يْسلك يشء بقضاء وقدر حىت«احلديث: 
َ
فالعجز هو التواين، والكسل يف  .!*"» العجز والك

 األمور، وعدم األخذ بالثقة، وعمل احليطة يف كل ما يقيه ويرقيه. وهلذا قيل:

 احلـــزم أبـــو العـــزم أبـــو الظفـــرات
 

 والرتك أبو الفـرك أبـو احلرسـات 
 

دينه، يشمل هذا كله، كام يشمل احلرص عىل أمر  ،»احرص ىلع ما ينفعك«: ملسو هيلع هللا ىلصفقول النبي 

من املحافظة عىل كل فرائض ربه التي ينتظم هبا أمر حياته وآخرته، فإهنا نعم العون عىل ما يزاوله 

ا� أصلح يل دي� اذلي هو عصمة أمري، وأصلح يل دنياي «من أمر الدنيا. ويف الدعاء املأثور 

ٓ َءاتَِنا ِ� ﴿ وقد مدح اهللا الذين يقولون: .!+"»اليت فيها معايش ۡ�َيا َحَسنَٗة َوِ� ٱ�ِخَرةِ َر�ََّنا  ٱ�ُّ
  .]٢٠١البقرة: [ ﴾٢٠١َحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب ٱ�َّارِ 

نتيجته  فال ينبغي لإلنسان أن يعجز عام يعود عليه نفعه، من أمر دينه، ودنياه فإن العجز

 احلرمان. وقد قيل:

 دع التكاســـل يف اخلـــريات تطلبهـــا
 

 فلــيس يســعد بــاخلريات كســالن 
 

ا� إ� أعوذ بك من اهلم واحلزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، «: ملسو هيلع هللا ىلصن دعاء النبي وم

 !,"»وأعوذ بك من اجلنب وابلخل، وأعوذ بك من غلبة ادلين وقهر الرجال

إن أرض ما ابتيل به الشخص، هو العجـز والكسـل، وأكثـر النـاس جيعلـون عجـزهم تـوكالً، 

ا.  وفجورهم قضاءً وقدرً

                          
 .عمر بن اهللا عبد حديث من مسلم أخرجه  )١(

 .هريرة أيب ثحدي من مسلم أخرجه  )٢(

 .اخلدري سعيد أيب عن داود أبو رواه  )٣(



 ٣٥  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

، ونصحته عن ترك الطاعات كالصالة مثالً، أو هنيته عن يشء من فمتى صارحت الشخص

. فهو كام قيل: عند ترك  املنكرات، كرشب املسكرات، اعتذر إليك قائالً: إنه أمر مكتوب عيلَّ

 الطاعات قدري، وعند ارتكاب املنكرات جربي، نظري ما حكى اهللا عن املرشكني، حيث قالوا:

ُ َما َ�بَدۡ ﴿ � لَۡو َشآَء ٱ�َّ ءٖ ۡمَنا ِمن ُدونِهِۦ ِمن َ�ۡ ُۡن َوَ�ٓ َءابَآُؤنَا َوَ� َحرَّ ءٖ �َّ نَا ِمن ُدونِهِۦ ِمن َ�ۡ
ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهۡمۚ َ�َهۡل َ�َ ٱلرُُّسِل إِ�َّ ٱۡ�ََ�ُٰغ ٱلُۡمبُِ�    .]٣٥النحل: [ ﴾٣٥َكَ�ٰلَِك َ�َعَل ٱ�َّ

جاجه بالقدر، يريد أن يبطل األمر والنهي، فاملحتج بالقدر حجته داحضة عند ربه، ألنه باحت

اللذين عليهام مدار العبادات واألحكام، وأمور احلالل واحلرام، واهللا سبحانه خلق اإلنسان 

ب فيه السمع والبرص والعقل، ليتم بذلك استعداده لتناول منافعه، واستعامهلا يف سبيل قوته،  وركّ

احلكيم إىل أخذ احلذر، الذي من لوازمه عدم ووقاية صحته، وحفظ بنيته. وقد أرشد القرآن 

ِيَن َءاَمُنواْ ُخُذواْ ِحۡذَرُ�مۡ ﴿ الركون أو الركود إىل القدر، فقال سبحانه: َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�  .]٧١النساء: [ ﴾َ�ٰٓ

�ٖ ﴿ وقال: ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ
َ
 ،!*"بني درعني ملسو هيلع هللا ىلصوقد ظاهر النبي  .]٦٠األنفال: [ ﴾َوأ

 هو حمفوظ من اهللا بكالءته، ومالئكته.و

 ربط األسباب باملسببات

فعل التداوي يف نفسه، واألمر به ملن أصابه مرض من أهله،  ملسو هيلع هللا ىلصوكان من هدي النبي 

ألمته، وأمر به، فإنه من الدين الذي جيب اتباعه،  ملسو هيلع هللا ىلصوأصحابه، وكل ما رشعه رسول اهللا 

 .!+"»ينفعك واستعن باهللا وال تعجزاحرص ىلع ما «واستعامله، ويدخل يف عموم قوله: 

فاألنبياء والعلامء دينهم األمر، وعليه مدار العمل، مع إيامهنم بالقضاء والقدر، فهم يقدمون 

األمر، وحياربون القدر بالقدر، كام قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ملا بلغه أنه قد وقع الطاعون 

م عىل الرجوع بأصحابه، وملا قال له أبو عبيدة: بالشام، فامتنع عن دخول البلد من أجله، وعز

                          
 .يزيد بن السائب حديث من وأمحد ماجه وابن داود أبو أخرجه  )١(

 .هريرة أيب حديث من مسلم أخرجه  )٢(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٣٦

ا من قدر اهللا يا عمر؟ قال: نعم، نفرّ من قدر اهللا، إىل قدر اهللا  .!*"أفرارً

القدر ال يمنع العمل، وال جيب االتكال عليه، ال االحتجاج به، إال يف حالة بذله  :ويقولون

ذلك، فإنه ال يلوم نفسه عىل تقصريه أو لألسباب التي تقيه وترقيه وحتفظه، فمتى غلبه األمر بعد 

تفريطه، ولن يلومه الناس، إذ قد ينزل بالشخص من الباليا واملحن، ما ال طاقة له به؛ وهلذا قال: 

؛ ألن هذا من اللوم املذموم. فالعاقل يأخذ يف أموره » وال تقل: لو أين فعلت لكان كذا وكذا«

أمر ال يطيق دفعه، وال رفعه، فعند ذلك يلتجئ إىل باحلذر واحلزم وفعل أويل العزم، فمتى غلبه 

 قوله: هذا قدر اهللا، وما شاء فعل. ليسيلّ نفسه.

 عــىل املــرء أن يســعى ويبــذل جهــده
 

ـــد  ـــتم املقاص ـــه أن ت ـــيس علي  ول
 

أما إذا غلبه أمر بسبب ضعفه وعجزه وتقصريه بأخذ احليطة، ووسائل الوقاية واحلفظ فإنه 

ِۖ َوَمآ ﴿ الحتجاجه بقضاء اهللا وقدرهمالم عىل عجزه، وال معنى  َصابََك ِمۡن َحَسنَةٖ فَِمَن ٱ�َّ
َ
آ أ مَّ

َصابََك ِمن َسّيَِئةٖ فَِمن �َّۡفِسَكۚ 
َ
  .]٧٩النساء: [ ﴾أ

عب الذي أمرهم النبي  بحفظه حتى  ملسو هيلع هللا ىلصوملا قرصّ الصحابة يوم أُحد يف محايتهم، وأمهلوا الشِّ

تلوا سبعني من الصحابة، وكانوا يظنون أهنم لن دخلت عليهم خيل املرشكني من جهته، فق

َ�ٰبَۡتُ�م ﴿ يغلبوا، من أجل أهنم جند اهللا، واملجاهدون يف سبيله مع نبيّه، فأنزل اهللا
َ
ٓ أ ا َولَمَّ

َ
أ

ٰ َ�َٰذ�ۖ قُ  َّ�
َ
َصۡبُتم ّمِۡثلَۡيَها قُۡلُتۡم �

َ
ِصيَبةٞ قَۡد أ نُفِسُ�مۡ مُّ

َ
أي  .]١٦٥آل عمران: [ ﴾ۡل ُهَو ِمۡن ِعنِد أ

 بسبب تقصريكم بحفظ بيضتكم، ومحاية ثغركم.
 وعـــاجز الـــرأي مضـــياع لفرصـــته

 

 حتى إذا فـات أمـر عاتـب القـدرا 
 

: إن التوكل، إنام يكون مع األخذ باألسباب. وإن ترك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

توكل حمله األسباب بدعو التوكل، ال يكون إال عن جهل بالرشع، أو فساد يف العقل، فال

 القلب. والعمل باألسباب، حمله األعضاء واجلوارح، واحلركة، واإلنسان مأمور باألسباب

                          
 .عوف بن الرمحن عبد حديث من عليه متفق  )١(



 ٣٧  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

ۥٓۖ ﴿ ُ�َ ْ ِ ٱلّرِۡزَق َوٱۡ�ُبُدوهُ َوٱۡشُكُروا ْ ِعنَد ٱ�َّ ِي َجَعَل لَُ�ُم ﴿ .]١٧العنكبوت: [ ﴾فَٱۡ�َتُغوا ُهَو ٱ�َّ
�َض َذلُوٗ� فَٱۡمُشواْ ِ� َمَناكِبَِها وَ 

َ
 يسأل بعضهم:  .]١٥امللك: [ ﴾ُ�ُواْ ِمن ّرِۡزقِهِۦۖ ٱۡ�

؟[  ]هل اإلنسان خمريَّ أم مسريَّ
ا، فال يقع فعل فاجلواب ا، أو رشًّ ، أي فاعل خمتار لعمله، سواء كان خريً : أن اإلنسان خمريَّ

ا َشاكِٗر� �﴿ مقصود إال من فاعل خمتار، يقول اهللا: بِيَل إِمَّ ا َكُفوًرا إِنَّا َهَديَۡ�ُٰه ٱلسَّ  ﴾٣مَّ
ۚ ﴿ وقال: .]٣اإلنسان: [ بَۡ�َ فَلَِنۡفِسهِۦۖ َوَمۡن َعِ�َ َ�َعلَۡيَها

َ
ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمۡن �  ﴾قَۡد َجآَءُ�م بََصآ�ُِر ِمن رَّ

يا عبادي إنما � «واهللا سبحانه يقول عند عرض صحائف األعامل يوم القيامة:  .]١٠٤األنعام: [

إياها، فمن وجد خ�ًا فليحمد اهللا، ومن وجد غ� ذلك، أعمال�م أحصيها ل�م، ثم أوفي�م 
 .!*"»فال يلومن إال نفسه

؛ فإن هذه طريقة اجلربية، القائلني: إن اإلنسان ال يعدو أن يكون فمن قال : إن اإلنسان مسريّ

ا يف مجيع أفعاله، وترصفاته، ويصفونه يف ترصفه بالريشة املعلقة يف اهلواء، تقلبها  ا حمضً جمبورً

ا.الر ا، ال اختيارً  ياح اضطرارً

 وينشدون يف ذلك:

 مــا حيلــة العبــد واألقــدار جاريــة
 

 عليــه يف كــل حــال أهيــا الرائــي 
 

ـــه ـــال ل ـــا وق ـــيم مكتوفً ـــاه يف ال  ألق
 

ـــــاء  ـــــلّ بامل ـــــاك أن تبت ـــــاك إي  إيّ
 

وأقول: إن هذا الشعر هو من الكذب املفرت عىل اهللا، وعىل رسوله، وعىل القضاء والقدر، 

قضاء والقدر؟! ولكنهم املذنبون جيادلونك بالباطل ليدحضوا به احلق، فهو بعيد عن فام ذنب ال

احلق، فإن اهللا سبحانه مل خيلق اإلنسان يف الدنيا مكتوفًا عن العمل والسعي، واألخذ بأسباب 

احلول والقوة، وسائر ما يؤهله من السعادة، والوصول إىل الغاية والنعيم يف الدنيا ويف اآلخرة، 

ا َكُفوًرا ﴿ ل اهللا تعاىل:يقو ا َشاكِٗر� �مَّ بِيَل إِمَّ ُ ﴿ وقال: .]٣اإلنسان: [ ﴾٣إِنَّا َهَديَۡ�ُٰه ٱلسَّ َوٱ�َّ
                          

 .عنه اهللا ريض ذر أيب عن مسلم رواه  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٣٨

َ�ٰتُِ�ۡم َ� َ�ۡعلَُموَن َشۡ�  مَّ
ُ
ۡخرََجُ�م ّمِۢن ُ�ُطوِن أ

َ
ۡ�  ٔٗ أ

َ
بَۡ�َٰر َوٱۡ�

َ
ۡمَع َوٱۡ� َدةَ  ِٔا وََجَعَل لَُ�ُم ٱلسَّ

فهذه هي الوسائل واألسباب التي تنجيه من عذاب الدنيا،  .]٧٨النحل: [ ﴾٧٨وَن لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكرُ 

ا بعد وفاته. ا يف حياته، سعيدً  وعقاب اآلخرة، فيكون سعيدً
أما إذا عطّل اإلنسان هذه املنافع، ومل يستعملها يف سبيل ما خلقت له، من عبادة ربه، واستعامهلا 

 مثابة األعمى واألصم، أو كامليت املكتوف. كام قال سبحانه:يف مصاحله، ومنافعه املباحة، فيكون ب

﴿.. �ۡ
َ
بَۡ�ٰٗر� َوأ

َ
ۡ�  ِٔوََجَعلۡنَا لَُهۡم َسۡمٗعا َو�

َ
بَۡ�ٰرُُهۡم َوَ�ٓ أ

َ
ۡ�َ�ٰ َ�ۡنُهۡم َسۡمُعُهۡم َوَ�ٓ �

َ
ٓ أ َدُ�ُهم ّمِن  َِٔدٗة َ�َما

ٍء إِۡذ َ�نُواْ َ�َۡحُدوَن � ۡ�َ ِ ۡ�َ�َُهۡم �َۡسَمُعوَن ﴿ وقال: .]٢٦ألحقاف: [ا ﴾...َ�ِٰت ٱ�َّ
َ
نَّ أ

َ
ۡم َ�َۡسُب أ

َ
أ

َضلُّ َسبِيً� 
َ
نَۡ�ِٰم بَۡل ُهۡم أ

َ
ۡو َ�ۡعقِلُوَنۚ إِۡن ُهۡم إِ�َّ َكٱۡ�

َ
وحكى سبحانه عن أهل  .]٤٤[الفرقان:  ﴾٤٤أ

ۡ�نَا َوقُلۡنَا َما نَزَّ ﴿ النار نتُۡم إِ�َّ ِ� َضَ�ٰٖل َكبِ�ٖ قَالُواْ بََ�ٰ قَۡد َجآَءنَا نَِذيرٞ فََكذَّ
َ
ٍء إِۡن أ ُ مِن َ�ۡ  ٩َل ٱ�َّ

عِ�ِ  ۡصَ�ِٰب ٱلسَّ
َ
ۡو َ�ۡعقُِل َما ُكنَّا ِ�ٓ أ

َ
 .]١٠-٩[امللك:  ﴾١٠َوقَالُواْ لَۡو ُكنَّا �َۡسَمُع أ

ا مجيع ما حيتاج إليه  فقد خلق اهللا اإلنسان، وخلق له السمع والبرص واألفئدة، وخلق له أيضً

 الدنيا من املطاعم واملشارب واللباس واألدوية. يف

فكل العقاقري التي يستعملها األطباء لعالج األمراض، والوقاية من البالء والوباء، فهي 

باحلقيقة من خملوقات اهللا التي أنبتها يف أرضه، رمحة منه لعباده بإيصال نفعها إليهم، وخص كل 

ر اهللا هبا دفع البالء ورفعه، لكون  نوع منها بمرض يزاوله ويشفيه، فهي من قدر اهللا تعاىل التي يقدِّ

الدواء أمانًا للصحة وقت املهلة، فالقائلون: ألقاه يف اليم مكتوفًا، هم اجلربية، الذين حيتجون 

بالقدر، وحياولون أن ينزهوا أنفسهم عن سوء ما فعلوا من املنكرات، وترك الطاعات. قال 

ثري ممن ال علم عندهم: أن القضاء والقدر من اهللا، عبارة عن إجبار رمحه اهللا: قد حيسب ك اخلطايب

العباد وقهرهم عىل ما قدره وقضاه، وليس كذلك. وإنام معناه: اإلخبار عن تقدم علم اهللا بام 

يكون من أفعال العباد، واكتساهبم ألعامهلم، واحلجة إنام تلزمهم هبا، والالئمة تلحقهم عليها، 

 عال، ومالبستهم إياها عن قصد وتعمد.ملبارشهتم تلك األف

فالقدر بنسبته إىل اهللا: عبارة عن سبق علم اهللا بالعباد، وما هم فاعلون وليس علمه هبا هو 



 ٣٩  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

 انتهى. .!*"جرب منه هلم عىل فعلها

وحييلون جورهم وفجورهم، من تركهم الطاعات، وارتكاهبم املنكرات، ورشب 

القضاء والقدر؟! ولكنهم املذنبون. فلو تعد ظامل عىل  املسكرات، إىل القضاء والقدر. وما ذنب

هؤالء برضبه، أو أخذ ماله، أو انتهاك حمارمه، ثم احتج عىل سوء فعله بالقضاء والقدر، فإنه لن 

يقبل منه هذا االحتجاج، لعلمه أنه احتجاج باطل، حاول به التوصل إىل باطل ببدهية العقل، 

 !.؟!+"ه، وارتكاب حمرماتهفكيف يقبل عىل اهللا يف ترك طاعات

بَ اجلربية بالصفع عىل الوجه، ويقال: هذا قضاء اهللا وهلذا ير بعض العلامء اوَ : أن جيُ

وقدره، كام كنت حتتج به. وملّا جيء إىل عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه بسارق قد رسق، 

قدره. فقال: وأنا فقال: محلني عليها قضاء اهللا و ؟ما محلك عىل الرسقةواعرتف. فقال له عمر: 

 ثم أمر به، فقطعت يده. .أقطع يدك بقضاء اهللا وقدره

 ومثله احتجاج بعضهم بقول الشاعر:

ـــون ـــام يك ـــاء ب ـــم القض ـــر قل  ج
 

ـــــكون  ـــــرك والس ـــــيّان التح  فس
 

ا يعد من أفسد الشعر، يتمشى عىل عقيدة اجلرب، كام ذكرنا فيام سبق. وهذا القول،  وهذا أيضً

تىض النقل والعقل، فهم يصورون القضاء والقدر يف نفوسهم، بمثابة وهذا االعتقاد، باطل بمق

ل يف العنق، والقيد يف الرجل، بحيث ال يتقىص أحد عنه، وال حميص للناس منه، وهو مدفوع  الغُ

                          
ٍء َخلَۡقَ�ُٰه ﴿ :سبحانه قوله عىل تفسريه يف اخلازن ونقله.  السنة منهاج يف اإلسالم شيخ عنه نقله  )١( إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ

  ].٤٩[القمر:  ﴾٤٩بَِقَدرٖ 
 فحجته بالقدر احتج فمن به، نؤمن القدر: والقدر القضاء عن رسالته يف تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول  )٢(

 وغريه إبليس، من لقبل مقبوالً، بالقدر االحتجاج كان ولو مقبول، غري فعذره بالقدر اعتذر ومن داحضة،

ا اهللا يعذب مل للعباد حجة القدر كان ولو العصاة، من  كان ولو. اآلخرة يف وال الدنيا، يف ال اخللق من أحدً

 أمر وال اهللا، سبيل يف جوهد وال جريمة، يف حد أقيم وال قاتل، قتل وال سارق، يد تقطع مل حجة، القدر

 .منكر عن هني الو بمعروف،



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٤٠

واهللا سبحانه مل  .»احرص ىلع ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز«يف هذا احلديث:  ملسو هيلع هللا ىلصبقول النبي 

 د مهملني مضيعني كاملكتوفني، بل خلقهم عاملني متحركني خمتارين.خيلق اخللق يف الدنيا س

 ومن أبطأ به عمله، مل يرسع به اتكاله عىل قضاء اهللا وقدره.

: هو اإلخبار عن سبق علم اهللا باألشياء قبل كوهنا، وأنه يعلم ما كان، وما وحقيقة القدر

ه. فعلمه باألشياء قبل وقوعها سيكون، كيف يكون؛ ألنه ال خيفى عليه خافية من أعامل عباد

من حديث عبد اهللا بن عمر، أن  ،صحيح مسلميشء، واجلرب منه عليها يشء آخر. فقد ثبت يف 

إن اهللا كتب مقادير اخلالئق قبل أن �لق السموات واألرض خبمس� ألف «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

ه الكتابة هي من عامل وهذه الكتابة هي عبارة عن سبق علم اهللا باألشياء قبل أن تقع. وهذ .»سنة

 الغيب، فال ينبغي أن نشبه كتابته بكتابتنا، وال قلمه سبحانه الذي يكتب به بأقالمنا.

ا. فكان قال ابن عباس : إن اهللا خلق اخللق، وعلم ما هم عاملون، ثم قال لعلمه: كن كتابً

ا، فأنزل َمآءِ ﴿ كتابً َ َ�ۡعلَُم َما ِ� ٱلسَّ نَّ ٱ�َّ
َ
لَۡم َ�ۡعلَۡم أ

َ
�ِض� إِنَّ َ�ٰلَِك ِ� كَِ�ٍٰب� إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ  �

َ
َوٱۡ�

ِ �َِس�ٞ   .١٩٩ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب اإليامن صفحة  .]٧٠احلج: [ ﴾٧٠ٱ�َّ
وثبت أن اهللا يدفع القدر بالقدر، وأن اهللا يمحو القدر بالقدر، وسمع من دعاء عمر، أنه 

ا، فإنك متحو ما تشاء اللهم إن كنت كتبتني يفيقول:   أم الكتاب شقيًّا، فاحمني، وأثبتني سعيدً

مُّ ٱۡلِكَ�ِٰب ﴿ واهللا يقول: .!*" وتثبت
ُ
ۥٓ أ ُ َما �ََشآُء َوُ�ۡثبُِتۖ وَِعنَدهُ مما  .]٣٩الرعد: [ ﴾٣٩َ�ۡمُحواْ ٱ�َّ

 يرد ال«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيدل عىل أن هذا املحو قد أزيل به كتاب سابق. ويف حديث ثوبان: أن النبي 

ويف دعاء  .!+"»القدر إال ادلاعء، وال يز�د يف العمر إال الرب، و�ن الصدقة تلدفع ميتة السوء

فأثبت يف هذا احلديث، كون الدعاء يرد القدر  ،!,"»وقنا وارصف عنا رش ما قضيت«القنوت 

سواء محلناه  ،»وال يز�د يف العمر إال الرب«وكذا قوله:  .والقضاء، كام أن الصدقة تدفع ميتة السوء
                          

 .النهدي عثامن أيب عن بطة وابن الفاكهي رواه  )١(

 .مكيث بن رافع حديث من مسنده يف أمحد أخرجه  )٢(

 .عيل بن احلسن حديث من السنن أصحاب أخرجه  )٣(



 ٤١  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

 عىل زيادة األيام والليايل، أو عىل الربكة يف العمر، والكل واقع بقضاء اهللا وقدره.
 فاألنبياء، والعلامء، دينهم األمر، ويقدمونه عىل القدر. فقول الشاعر:

ـــون ـــام يك ـــاء ب ـــم القض ـــر قل  ج
 

ـــــكون  ـــــرك والس ـــــيّان التح  فس
 

ك مثل السكون، ا. فال يكون التحرّ إذ إن مدار الرشع عىل األمر والنهي،  هو قول باطل قطعً

م: هو الذي هيم بقلبه، سأفعل كذا. واحلارث: هو الذي  ام. فاهلامّ وأصدق األسامء: حارث ومهّ

 يسعى بيديه ورجليه إىل حتقيق آماله، والسعي يف أعامله، وقد قيل:

 املســـــلم احلـــــق يصـــــيل فرضـــــه
 

 ويأخــذ الفـــأس ويســـقي أرضـــه 
 

 جيمـــــع بـــــني الشـــــغل والعبـــــاده
 

ـــــــعاده  ـــــــه الس ـــــــل اهللا ل  ليكف
 

وقد قلنا بأن املرض الذي يصاب به الشخص، هو من قضاء اهللا وقدره، وأن الدواء الذي 

ا، فهم يرشبون الدواء الكريه املرّ ليقيهم من الوقوع  يعالج به ليشفيه، هو من قضاء اهللا وقدره أيضً

 يف الرض، كام قيل:

ـــا ا تصـــادف منـــه نفعً  وخـــذ مـــرًّ
 

 رـحلــــــو يضــــــ وال تعــــــدل إىل 
 

 رس حلـــــوـفـــــإن املـــــرّ حـــــني يـــــ
 

ــــ  ــــني يض ــــو ح ــــرـوإن احلل  رّ م
 

ويف مراسيل  .!*"»بادروا بالصدقة، فإن ابلالء ال يتخطى الصدقة«وقد ثبت يف احلديث: 

حّصنوا أموال�م بالز�ة، وداووا مرضا�م بالصدقة، واستعينوا ىلع «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلسن، أن النبي 

والدعاء يتعالج مع البالء بني السامء واألرض، فال يعجز  .!+"»محل ابلالء بادلاعء واتلرّضع

أحدكم عن الدعاء، ويقول: إن كان هذا األمر مكتوبًا يل، فسوف يأتيني، دعوت، أو مل أدع. فإن 

هذه طريقة املالحدة الذين حياولون إبطال عبودية الدعاء، وهو مخ العبادة. وقد قدر اهللا بعض 

َما ﴿ ن إال عن طريق الدعاء. وإن مل يدع مل حتصل لهاألشياء، وال حيصلها اإلنسا َوَمن َ�ۡبَخۡل فَإِ�َّ

                          
 .أنس حديث من الكرب يف البيهقي أخرجه  )١(

 .البرصي احلسن عن مراسيله يف داود أبو رواه  )٢(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٤٢

ا يَِصُفوَن ﴿. ]٣٨حممد: [ ﴾َ�ۡبَخُل َعن �َّۡفِسهۦِۚ  وََسَ�ٌٰم َ�َ  ١٨٠ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِك رَّبِ ٱلۡعِزَّةِ َ�مَّ
ِ رَّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ�  ١٨١ٱلُۡمۡرَسلَِ�    .]١٨٢-١٨٠الصافات: [ ﴾١٨٢َوٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

* * * 

 شبهة النصارى عىل املسلمني

 يف عقيدة القضاء والقدر

عقيدة القضاء والقدر قد كثر من النصار اخللط واخلبط يف الطعن عىل اإلسالم واملسلمني 

فيها، لظنهم فيها الظنون الكاذبة حيث أخرجوها عن حدود ما أنزل اهللا، وعن حقيقة ما يؤمن به 

 املؤمنون.

املسلمني يف فقر ويف تأخر يف القو احلربية والسياسية عن سائر األمم من أجل وقالوا: إن 

 اعتقادهم بالقضاء والقدر.

ا  لظنهم أن املسلمني كانوا عىل عقيدة اجلرب القائلني: إن اإلنسان ال يعدو أن يكون جمبورً

ا يف مجيع أفعاله.  حمضً

اهلواء تقلبها الرياح كيف متيل، وأنه وتومهوا أن املسلمني يرون أنفسهم كالريشة املعلقة يف 

ال حول هلم وال قوة وال اختيار، وإنام ذلك بقوة جابرة وقدرة قارسة. فال ريب أن تتعطل قواهم 

ويفقدون ثمرة ما وهبهم اهللا من املدارك والقو، ويزول عن خواطرهم داعية السعي والكسب 

ويُسلبون العزة والقوة وحيكم فيهم  واحلرفة، ثم يتحولون من عامل الوجود إىل عامل العدم،

 الضعف والضعة، ورموا املسلمني من أجلها بصفات املذلة وسيام اهلوان.

ذلك ظن الذين كفروا يف املسلمني، وتبعهم عىل ظنهم هذا ضعفاء العقول من العرب الذين 

ون ظلهم أولعوا بتقليد النصار وتصديقهم فيام يقولون، فهم يلفظون لفظهم كلام لفظوا ويتبع

 أينام انبعثوا.



 ٤٣  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

وأقول: إهنم افرتوا الكذب عىل اهللا وعىل عباد اهللا فيام يقولون، فإنه ال يوجد مسلم صحيح 

اإلسالم يف هذا الزمان يعتقد مذهب اجلرب املحض، ويعتقد سلب القدرة واالختيار عن نفسه أو 

 عن غريه، ولو وجد فإهنم يلحقونه باملجانني.

ني من زمن الصحابة إىل زماننا هذا يعتقدون لإلنسان قدرة وكل الطوائف من املسلم

ا، وأن قدرته تؤثر يف مقدورها حسب تأثري القو والطبائع بام يسمى الكسب  واختيارً

واالختيار، وهو مناط التكليف الذي عليه مدار الثواب والعقاب والفوز باجلنة والنجاة من 

ْ فََسَ�َ ﴿ النار. يقول اهللا: ُ َ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُۥ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۖ وََسُ�َدُّوَن إَِ�ٰ َ�ٰلِِم َوقُِل ٱۡ�َملُوا ى ٱ�َّ
َ�َٰدةِ َ�ُينَّبِئُُ�م بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن    .]١٠٥التوبة: [ ﴾١٠٥ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ

 فهم يعتقدون أهنم حماسبون عىل ما وهبهم اهللا من القو واالختيار، ومطالبون بامتثال مجيع

 األوامر والنواهي الربانية، إن أحسنوا فألنفسهم وإن أساؤوا فعليها.

فهم يلومون ويذمون كل من حيتج بالقدر يف ترك األمر وارتكاب النهي، وأنه ال حجة له يف 

 ذلك بل حجته داحضة عند ربه.

 أمته بأن يأخذوا بالكيس واحلزم وفعل أويل العزم يف مجيع أعامهلم ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر رسول اهللا 

من أمور دينهم ودنياهم، وأن يأخذوا حذرهم ويستعدوا بالقوة لعدوهم وبام استطاعوا من 

الكيد والقوة، وهنى عن الكسل والعجز، وأخرب أن اهللا يلوم عليه، كام أرشدهم ودهلم عىل الدواء 

 .»ال تداووا حبرام«وقال:  ،»إن اهللا لم ي�ل داء إال وأنزل هل دواء«عند احلاجة إليه، وقال: 

اعملوا «وهنى أشد النهي عن أن يتكلوا عىل القضاء والقدر يف يشء من أعامهلم، بل قال: 

وهذا هو مناط التكليف الرشعي، وبه تتم احلكمة والعدل واملصلحة،  ،»فلك ميرس ملا خلق هل

 وعليه مدار عقيدة املسلمني. وقد قيل: العاقل خصم نفسه واجلاهل خصم أقدار ربه.

 كالذين حييلون مجيع ترصفاهتم يف ترك واجباهتم أو ارتكاب حمرماهتم إىل أما عقيدة اجلرب

 القضاء والقدر فهذا االعتقاد قد انقرض أهله من سنني طويلة.

غري أنه يف هذا الزمان نشأت طائفة من شباب العرب املاردين واملارقني عن الدين حيتجون 



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٤٤

أو هنيته عن سوء  !*"سكرات، ومتى عذلتهبالقدر يف ترك الواجبات وارتكاب املنكرات ورشب امل

ا.  عمله قال: هذا أمر كتبه اهللا عيل. فيجعلون عجزهم توكالً، وكفرهم وفجورهم قضاء وقدرً

مع من بعض املالحدة أنه يقول: الذنب ذنب الذي خلق إبليس ليس ذنبي!!! وهؤالء  وسُ

 يعدهم املسلمون مالحدة ليسوا من املسلمني.

لوجه الصحيح تنجم عنه األفعال الصحيحة اعتقاد القدر عىل ا[

 ]والصفات احلميدة

تْبعه الصفات احلميدة  إن اعتقاد القضاء والقدر الصحيح تنجم عنه األفعال الصحيحة وتَ

من بسط اليد يف النفقة والصدقة واجلرأة واإلقدام وخلق الشجاعة، ويبعث عىل اقتحام املهالك 

ُ َ�َا ﴿ لهج أهله بقوهلم:يف سبيل احلق ومحاية الدين والوطن، وي قُل لَّن يُِصيبََنآ إِ�َّ َما َكَتَب ٱ�َّ
ِ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن 

ِ فَۡلَيَتَو�َّ ۚ َوَ�َ ٱ�َّ إن هذا االعتقاد يطبع يف النفوس  .]٥١التوبة: [ ﴾٥١ُهَو َمۡولَٮَٰنا

ل املكاره ومقارعة األهوال الشديدة بجأش ثابت، و حييل األنفس بحلية الثبات عىل املكارم وحتمُّ

اجلود والسخاء، العتقاده أن ما أنفقه فإن اهللا سيخلفه، كام حيملها عىل التضحية بالروح يف سبيل 

 احلق والتخيل عن الدنيا وزينتها.
فاملسلم الذي يعتقد هذا االعتقاد وأن نوايص اخللق بيد رب العباد يترصف فيها كيف يشاء، 

الدنيا دار متاع يتمتع هبا صاحبها برهة من الزمن ثم يزول  وأن هللا ما أخذ وهللا ما أعطى، وأن

ا فرش. ا فخري وإن رشًّ  عنها، وأن اآلخرة هي دار القرار، وأن كل امرئ جماز بعمله إن خريً

ا وال جيزع منه إذا نزل به،  فهذا االعتقاد متى رسخ يف قلب املؤمن فإنه ال يرهب املوت أبدً

ا هي أبقى  ا ونعيامً هو أرغد وأنعم من عيش الدنيا، العتقاده أن له دارً وأرقى من دار الدنيا، وعيشً

 فإنه لن جيزع من فراق الدنيا واحلالة هذه.

                          
تَهُ  أي :عذلته  )١( ـمْ  .لُ



 ٤٥  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

ا لكنه انتقال من دار إىل دار أخر ليجز فيها الذين أساؤوا بام  ثم إن هذا املوت ليس بفناء أبدً

ا، ويقول: ما عملوا وجيز الذين أحسنوا باحلسنى، فال جيزع من املوت إال ال ذي مل يقدم آلخرته خريً

هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فهذا جيتمع عليه عند فراقه للدنيا سكرة املوت وحرسة املوت 

ۡمُت ِ�ََياِ� ﴿ وهول املطلع فيندم حيث ال ينفعه الندم، ويقول:  .]٢٤[الفجر:  ﴾٢٤َ�ُقوُل َ�ٰلَۡيتَِ� قَدَّ

 ]ومغارهبا األرض مشارق فتح إىل معقيدهت بصحة املسلمني اندفاع[
لقد اندفع املسلمون بصحة عقيدهتم يف أوائل نشاطهم يف القرن األول والثاين والثالث، 

شجاعة باسلة وقلوب ثابتة وإيامن راسخ، فاندفعوا إىل املاملك البعيدة يف مشارق األرض ومغارهبا، 

العمل به، فهو السبب األعظم الذي به وبأيدهيم القرآن يفتحون به ويسودون، ويدعون الناس إىل 

هنضوا وفتحوا وسادوا وبلغوا املبالغ كلها من املجد والرقي، حتى استطاعوا أن يثلّوا عروش 

ا وعدة. ا وعددً  كرس وقيرص يف أقرص مدة من الزمان، وهم أرقى األمم حضارة وقوة ونظامً

لك إال من أجل إيامهنم بالقضاء فام كان خوضهم هلذه املعارك التي هي غاية يف اقتحام املها

والقدر عىل الوجه الصحيح، وأهنا لن متوت نفس حتى تستكمل رزقها، فهذا االعتقاد هو الذي 

ثبّت أقدام املسلمني مع قلتهم وضعفهم أمام جيوش أعدائهم التي يغص هبا الفضاء، وتعج من 

د والصالح والسعادة يف سائر كثافتها األرض والسامء، فكشفوهم بقوة اإليامن، ثم نرشوا التوحي

َكٰوةَ ﴿ البلدان، وكانوا ممن قال اهللا فيهم: ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوَءاتَُوا ْ ٱلصَّ قَاُموا
َ
�ِض أ

َ
ُٰهۡم ِ� ٱۡ� َّ� كَّ ِيَن إِن مَّ ٱ�َّ

ُمورِ 
ُ
ِ َ�ٰقَِبُة ٱۡ� َمُرواْ بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�َهۡواْ َعِن ٱلُۡمنَكرِ� َوِ�َّ

َ
  .]٤١احلج: [ ﴾٤١َوأ

ا يَِصُفوَن ﴿ ِ رَّبِ  ١٨١وََسَ�ٌٰم َ�َ ٱلُۡمۡرَسلَِ�  ١٨٠ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِك رَّبِ ٱۡلعِزَّةِ َ�مَّ َوٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
 .]١٨٢-١٨٠الصافات: [ ﴾١٨٢ٱۡلَ�ٰلَِمَ� 

 وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
 

 هـ ١٣٩٦ربيع الثاين سنة  ٢٠حرر يف 

* * * 
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 عقيدة اإلسالم واملسلمني





 
 

 ]اإلسالم خاتم الرشائع وحممد خاتم األنبياء والرسل[

  الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ � اهللاِ 

ُ َمِن ٱ�َّبََع رِۡضَ�ٰنَُهۥ ُسُبَل ﴿ اإلسالم دين الفطرة السليمة والطريقة املستقيمة، َ�ۡهِدي بِهِ ٱ�َّ
لَُ�ِٰت  َ�ِٰم َو�ُۡخرُِجُهم ّمَِن ٱلظُّ ۡسَتقِيٖ�  ٱلسَّ   .]١٦[املائدة:  ﴾١٦إَِ� ٱ�ُّورِ �ِإِۡذنِهِۦ َو�َۡهِديهِۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ

 فهو الدين الذي ارتضاه اهللا جلميع األمم.

ِ ٱۡ�ِۡسَ�ٰمُ ﴿ يقول اهللا سبحانه: َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ﴿ وقال: .]١٩آل عمران: [ ﴾إِنَّ ٱّ�ِيَن ِعنَد ٱ�َّ
ِ ِمَن ٱلَۡ�ِٰ�ِ�َن ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم دِينٗ   وقال: .]٨٥آل عمران: [ ﴾٨٥ا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِ� ٱ�ِخَرة

 .]٣املائدة: [ ﴾َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِيٗنا﴿
 وهو دين سائر األنبياء أوهلم نوح وخامتهم حممد عليه الصالة والسالم. يقول اهللا تعاىل:

َع لَُ�م ّمَِن ٱّ�ِينِ ﴿ ۡيَنا بِهِۦٓ إِبَۡ�ٰهِيَم  ۞َ�َ ٓ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ ۡوَحۡيَنا
َ
ِٓي أ ٰ بِهِۦ نُوٗحا َوٱ�َّ َما َو�َّ

ْ �ِيهِ� َكُ�َ َ�َ ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� َما تَۡدُعوُهۡم إَِ�ۡ  قُوا ْ ٱّ�ِيَن َوَ� َ�َتَفرَّ �ِيُموا
َ
ۡن أ

َ
ۖ أ ُ َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ هِ� ٱ�َّ

غري أن رشائع األنبياء ختتلف.  .]١٣الشور: [ ﴾١٣ن �ََشآُء َو�َۡهِدٓي إَِ�ۡهِ َمن يُنِيُب َ�َۡتِ�ٓ إَِ�ۡهِ مَ 

ٖ َجَعۡلَنا ِمنُ�ۡم ِ�َۡعٗة َوِمۡنَهاٗجا﴿ يقول اهللا:
وقد جاءت رشيعة حممد رسول  .]٤٨املائدة: [ ﴾لُِ�ّ

 ة الناس ليظهره عىل الدين كلهاهللا مهيمنة وحاكمة عىل مجيع الرشائع قبلها؛ ألن اهللا أرسله إىل كاف

ِ إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا﴿ َها ٱ�َّاُس إِّ�ِ رَُسوُل ٱ�َّ ُّ�
َ
�   .]١٥٨األعراف: [ ﴾قُۡل َ�ٰٓ

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر�﴿ وقال:
َ
فال جيوز ألحد أن يعمل أو حيكم  ﴾َوَمآ أ

 بغري رشيعته.
يا عمر لقد «ع عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه قطعة من التوراة قال له: م ملسو هيلع هللا ىلصوملا رأ النبي 



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٥٠

جئت�م بها بيضاء نقية، يللها كنهارها ال يز�غ عنها بعدي إال هالك ولو اكن أيخ موىس حيًّا ما 
 .!*"»وسعه إال اتبايع

إن يف اجلسد مضغة «: ملسو هيلع هللا ىلصوهو دين اعتقاد وقول وعمل فال إسالم بدون عمل. وقول النبي 

يشري إىل اعتقاد  !+"»صلحت صلح اجلسد لكه، و�ذا فسدت فسد اجلسد لكه، أال و� القلبإذا 

ا، فإذا صح االعتقاد صلح  القلب؛ لكون العقائد القلبية تنشأ عنها األعامل البدنية صحة وفسادً

ذاق طعم اإليمان من ريض باهللا «العمل، وإذا فسد االعتقاد ساء العمل وساءت النتيجة. وقد 

من حديت العباس بن عبد  !,"الصحيحكام ثبت ذلك يف  »و�اإلسالم ديًنا و�محمد نبيًّا رسوالً  ر�ًّا

 املطلب ريض اهللا عنه. 

* * * 

ل ة بعثة الرسُ  حكمَ

دعى مع اهللا أحد)  (إفراد اهللا بالدعاء فال يُ

والعبادة  إن اهللا سبحانه مل يبعث رسوالً إال ويأمر قومه بأن يعبدوا اهللا وال يرشكوا به شيئًا.

 أنواع منها: الصالة والزكاة والصيام وسائر األوامر الدينية، ومنها الدعاء فإن الدعاء عبادة.

َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ٱۡدُعوِ�ٓ ﴿ وقرأ »ادلاعء عبادة«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصورو مسلم عن جابر أن النبي 
وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيدۡ  ِيَن �َۡستَۡكِ�ُ ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ

َ
 .]٦٠املؤمن: [ ﴾٦٠ُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�َن أ

ومخ اليشء  »ادلاعء هو مخ العبادة«ورواه الرتمذي بلفظ  -أي صاغرين حقريين ذليلني  -

 خالصه، فمتى كان الدعاء عبادة فإن رصف الدعاء لغري اهللا رشك.

                          
 .شيبة أيب وابن أمحد اإلمام أخرجه  )١(

 .بشري بن النعامن حديث من عليه متفق  )٢(

 .مسلم أخرجه  )٣(



 ٥١  ) عقيدة اإلسالم واملسلمني٢(

يقفون عند قربه فالذين يدعون عليًّا أو يدعون وليًّا أو عبد القادر أو يدعون الرسول حني 

ويقولون: يا حممد اشفع يل عند ربك وأغثني، كل هذا من الرشك األكرب الذي ال يُغفر إال بالتوبة 

َوَ� تَۡدُع ﴿ منه، فإن اهللا ال يرىض أن يرشك معه يف عبادته ال ملك مقرب وال نبي مرسل. يقول اهللا:
َكۖ فَإِ  ِ َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ ٰلِِمَ� ِمن ُدوِن ٱ�َّ   .]١٠٦[يونس:  ﴾١٠٦ن َ�َعلَۡت فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن ٱل�َّ

نَّ ﴿ فسامه اهللا ظاملًا لكونه رصف هـذه العبادة التي هي من خالص حق اهللا لغري اهللا، وقال:
َ
َوأ

َحٗدا 
َ
ِ أ ِ فََ� تَۡدُعواْ َمَع ٱ�َّ أي: ال أظلم -وأخرب اهللا بأنه ال أضل  .]١٨اجلن: [ ﴾١٨ٱلَۡمَ�ِٰجَد ِ�َّ

ممن يدعو ميتًا ويسأله قضاء حاجاته وتفريج كرباته، وهو مرهون يف قربه بعمله ال  -وال أجهل

ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ﴿ يستطيع زيادة يف حسنات نفسه وال نقصانًا من سيئاته، فقال: َضلُّ مِمَّ
َ
َوَمۡن أ

ۥٓ إَِ�ٰ يَۡوِم ٱلۡقَِ�ٰمَ  ِ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ �َذا ُحِ�َ ٱ�َّاُس َ�نُواْ  ٥ةِ وَُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن ٱ�َّ
ۡعَداٗٓء َوَ�نُواْ بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�َن 

َ
 وهذا معنى شهادة أن ال إله إال اهللا. .]٦-٥األحقاف: [ ﴾٦لَُهۡم أ

ك ْ ريِ اهللا رشِ  الذبح لغَ

رب الديني ران واإلحصار، إن اهللا سبحانه قد رشع الذبح له يف القُ ة كذبح متعة احلج والقِ

وعن ترك يشء من واجبات احلج أو فعل حمظور أو ذبح األضاحي والعقيقة واملنذورة هللا، فكل 

... ﴿ -أي ذبيحتي- ﴾قُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� ﴿ هذه تدخل يف قسم العبادة هللا رب العاملني

ِ رَّبِ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ    .]١٦٣-١٦٢األنعام: [ ﴾١٦٢ َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
فمتى كان الذبح عبادة هللا رب العاملني فإن الذبح لغري اهللا رشك، كالذبح للجن والذبح 

للزار والذبح للقرب، ومثله الذين يذبحون للجن عندما يستجدون سكنى بيت وال يسمون عىل 

صغرية أو كبرية ألهنا  ذبيحتهم، فهذا كله من الرشك، والذبيحة حرام ال جيوز أكلها سواء كانت

 مما أهل به لغري اهللا تعاىل.

لعن اهللا «بأربع كلامت فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عيل ريض اهللا عنه قال: حدثني رسول اهللا  مسلم ويف



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٥٢

ا، لعن اهللا من غّ� منار 
ً
من ذبح لغ� اهللا، لعن اهللا من لعن وادليه، لعن اهللا من آوى �دث

 أي مراسيمها. »األرض

* * * 

ليق احلجُ  روزتعْ ات واحلُ  ب واجلامعَ

ة كلّه رشك ة والتعويذة والتميمَ ونه العزيمَ  وما يسمّ

إن هذه األسامء عبارة عام يعلق عىل األوالد واألجساد والدواب لدفع اجلان وعني اإلنسان، 

لتقيه  -أي اجلامعة-وهي من بقايا عمل اجلاهلية األوىل، إذا ولد هلم مولود علقوا عليه التميمة 

 اجلان ومن عني اإلنسان كام قال الشاعر:بزعمهم من 

 بــــالد هبــــا نيطــــت عــــيل متــــائمي
 

ــا  ــدي تراهب ــس جل  وأول أرض م
 

 ومعنى نيطت: أي علقت.

وقد ترسبت هذه الفكرة الرشكية إىل السذج من العوام وضعفة العقول واألفهام، وقد 

 أبطلها اإلسالم وعدها من الرشك.

مما يقتيض رصف القلب عن اهللا تعاىل، وجيعله ألن هذا التعليق عىل اختالف أنواعه هو 

ا، وقد يموت وهي  ا وهيرم عليه كبريً ا قلبه هبذا التعليق، بحيث يشب عليه صغريً متكالً ومتعلقً

 معلقة عىل جسده فيعظم رضره ويشتد خطره.

رأ رجال يف يده  ملسو هيلع هللا ىلصرو اإلمام أمحد بسند ال بأس به عن عمران بن حصني أن النبي 

انزعها فإنها ال تز�دك إال وهًنا، و�نك لو «قال: من الواهنة. فقال:  »ما هذه«ال: حلقة من صفر ق

 .»مت و� عليك ما أفلحت أبًدا

ا بأهنا تعصمه من األمل وهي ليست بدواء ولكنها داء. ملسو هيلع هللا ىلصفنهاه النبي   عنها ألنه اختذها معتقدً

ويف  »فال أتم اهللا هلمن تعلق تميمة «ورو اإلمام أمحد عن عقبة بن عامر أن النبي قال: 



 ٥٣  ) عقيدة اإلسالم واملسلمني٢(

 .»من تعلق تميمة فقد أرشك«رواية 

ا أو تعويذة يريد منها أن  -أي جامعة-عىل من تعلق متيمة  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا دعاء من النبي  أو حرزً

تقيه عن اآلالم وعن اجلان وعني اإلنسان، قال: فال أتم اهللا له أمره مما يرجوه ويؤمله من العافية 

ومن علق ودعة فال ودع «كام قال:  !*"»تعلق تميمة فقد أرشكمن «والصحة. وأكرب منه قوله: 

أي ال جعله يف دعة وسكون بل جعله يف قلق واضطراب. وعن عبد اهللا بن عكيم أن  !+"»اهللا هل

وهذه األحاديث تقتيض النهي عن كل معلق سواء  !,"»من تعلق شيًئا ُولك إيله«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

 وجه لتخصيصه بغري متائم القرآن، إذ لو كان فيها نوع مباح كان من القرآن أو من غري القرآن، فال

ا. وهلذا قال إبراهيم النخعي:  لورد الدليل بإباحته، كام ورد الدليل بإباحة الرقى ما مل تكن رشكً

وعرب بالكراهة عن التحريم كام هي طريقة  .كانوا يكرهون التامئم كلها من القرآن وغري القرآن

بقطعها عن الدواب واألوالد لكوهنا ترض وال تنفع  ملسو هيلع هللا ىلصأمر النبي السلف السابقني، وقد 

 وتضعف اإليامن يف القلب.

وعن سعيد بن جبري قال: من قطع متيمة من إنسان كان كعدل رقبة لكونه أنقذه من عبودية 

 .!-"الشيطان

واحلاصل أن من تعلق شيئًا وكله اهللا تعاىل إىل ذلك، فيقع يف قلق واضطراب وفنون من 

رضار واألمراض وداء الرصع وغريه. ومن توكل عىل ربه، والتجأ إليه وفوض أمره هللا كفاه األ

َ َ�ٰلُِغ ﴿ اهللا كل رش، ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ ِ َ�ُهَو َحۡسُبُه ۡ َ�َ ٱ�َّ َوَ�ۡرزُۡقُه مِۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ َوَمن َ�َتَو�َّ
ءٖ قَ  ۡ�َ ِ

ُ لُِ�ّ ِۦۚ قَۡد َجَعَل ٱ�َّ ۡمرِه
َ
  .]٣الطالق: [ ﴾٣ۡدٗر� أ

ن للناس هذا التعليق ويعمل عمله يف تنظيمه هم القوم الذين يتكسبون به  إن أكثر من حيسّ

                          
 .عامر بن عقبة حديث من أمحد أخرجه  )١(

 .عامر بن عقبة حديث من أمحد أخرجه  )٢(

 .وأمحد الرتمذي أخرجه  )٣(

 .املصنّف يف شيبة أيب ابن أخرجه  )٤(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٥٤

 عىل سبيل التغرير واخلداع لضعفة العقول من العوام والنساء كام قيل:

 أراد إحــــراز مــــال كيــــف أمكنــــه
 

 فظـــل يكتـــب للنســـوان أحـــرازا 
 

قي وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعية النبوية فإهنا مرشوعة، فقد رقى النبي أما الرقية باآليات القرآنية واألد ورُ

وقد نزلت املعوذتان أي: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ  ،!*"»ال بأس بالر� ما لم ت�ن رشً� «

برب الناس للرقية هبام. وكان النبي ينفث هبام يف كفيه ويمسح هبام ما استطاع من جسده، وملا 

�سم اهللا أرقيك من «وملا اشتكى رسول اهللا رقاه جربيل فقال: مرض كانت عائشة تفعل ذلك به، 

 .!+"»لك رش يؤذيك، من لك ع� حاسد ومن لك شيطان مارد

 .!,"»إنها رقية حق«وملا رقى الصحايب اللديغ بفاحتة الكتاب قال رسول اهللا: 

باللسان واشرتطوا لصحة الرقية بأن تكون باآليات القرآنية أو األدعية النبوية، وأن تكون 

 العريب مع اعتقاد أن اهللا هو النافع الضار.

إذ الرقية حمض أدعية، والدعاء يدفع رش البالء ويرفعه، وتأثريها تعود إىل قوة إيامن فاعلها، 

 واهللا أعلم.

* * * 

ـالم يقـة اإلسْ  حـقِ

إن اإلسالم هو هذا الدين السمح السهل احلسن، ليس بحرج وال أغالل وال شاق، وال 

قل مسلم عن احلضارة وال التوسع يف التجارة املباحة، بل هو سلّم النجاح وسبب الفالح. يقيد ع

رأسه اإلسالم وعموده الصالة وبقية أركانه الزكاة وصيام رمضان وحج بيت اهللا احلرام مرة عند 

                          
 .مالك بن عوف حديث من داود أبو جهأخر  )١(

 .اخلدري سعيد أيب حديث من محيد بن وعبد أمحد أخرجه  )٢(

 .صحار بن عالقة حديث من داود أبو أخرجه  )٣(



 ٥٥  ) عقيدة اإلسالم واملسلمني٢(

االستطاعة، وقد جعل اهللا هذه األركان بمثابة البنيان لإلسالم، بل هي أصل اإلسالم ملن سئل 

: يا حممد أخربين عن اإلسالم. فقال: ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم كام يف سؤال جربيل حني قال للنبي  عن

اإلسالم: أن �شهد أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا، وتقيم الصالة، وتؤ� الز�ة، وتصوم «
. قال: صدقت. رواه مسلم من حديث عمر، »رمضان وحتج ابليت إن استطعت إيله سبيالً 

ب� «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصري من حديث أيب هريرة. ويف الصحيحني عن ابن عمر أن النبي ورواه البخا

اإلسالم ىلع مخس: شهادة أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا، و�قام الصالة، و�يتاء الز�ة، 
 .»واحلج، وصوم رمضان

تقني والفجار، فهذه األركان بام أهنا البنيان لإلسالم فإهنا الفرقان بني املسلمني والكفار وامل

وهي حمك التمحيص لصحة اإليامن، هبا يعرف صادق اإلسالم من بني أهل الكفر والفسوق 

ا كمنار الطريق يعرف به صاحبه، ذلك أن اهللا سبحانه مل  والعصيان؛ ألن لإلسالم صوً ومنارً

قول يكن ليذر الناس عىل حسب ما يدعونه بألسنتهم بدون اختبارهم عىل صحة إيامهنم، بحيث ي

ا رسول اهللا. فإن هذا الكالم  أحدهم: أنا مسلم، أنا مؤمن، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدً

ال نزال نسمعه من لسان كل إنسان، وحتى املرشكون الوثنيون الذين يتوسلون بأهل القبور 

ئهم ويترضعون إليهم يف قضاء حوائجهم ويطلبون الشفاعة منهم، فإهنم عندما يفرغون من دعا

ا رسول اهللا. فهم مسلمون بألسنتهم، ومرشكون  يقولون: أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدً

 بأعامهلم واعتقادهم.

 ومن املعلوم أن لإلسالم أعامالً هي بمثابة الدليل والربهان عىل صحة اإليامن، كام رو

ومعنى كون  »ان يف القلباإلسالم عالنية واإليم«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاإلمام أمحد من حديث أنس أن النبي 

اإلسالم عالنية أن املسلم عىل احلقيقة هو من يصيل الصلوات اخلمس املكتوبة، ويؤدي الزكاة 

املفروضة، ويصوم رمضان، ويقوم برشائع اإلسالم، فيظهر إسالمه عالنية للناس بحيث 

ان لصحة يشهدون له بموجبه. والناس شهداء هللا يف أرضه، وهذه األعامل هي بمثابة العنو

 :اإليامن هبا يعرف صادق اإلسالم من بني أهل الكفر والفسوق والعصيان، يقول اهللا تعاىل



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٥٦

ْ َءاَمنَّا َوُهۡم َ� ُ�ۡفتَُنوَن ﴿ ن َ�ُقولُٓوا
َ
ْ أ ُ�وٓا ن ُ�ۡ�َ

َ
َحِسَب ٱ�َّاُس أ

َ
أي ال  .]٢العنكبوت: [ ﴾٢أ

ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ َولََقۡد َ�َتنَّا ٱ﴿ يمتحنون وال خيتربون عىل صحة ما يدعون أي اختربنا األمم - ﴾�َّ

ْ ﴿ -قبلهم بالرشائع وعمل الواجبات وترك املحرمات ِيَن َصَدقُوا ُ ٱ�َّ أي يف - ﴾فَلََيۡعلََمنَّ ٱ�َّ

 -دعو إيامهنم فقاموا بواجبات دينهم من صالهتم وزكاهتم وصيامهم فصدق فعلهم قوهلم

الذين قالوا: آمنا بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم ومل تنقد  .]٣عنكبوت: ال[ ﴾٣َوَ�َۡعلََمنَّ ٱۡلَ�ِٰذ�َِ� ﴿

للعمل به جوارحهم، وصار حظهم من اإلسالم هو حمض التسمي به واالنتساب إليه بدون عمل 

ِ َو�ِٱۡ�َوِۡم ٱ�خِ ﴿ به وال انقياد حلكمه، فكانوا كام قال تعاىل: رِ َومَِن ٱ�َّاِس َمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا بِٱ�َّ
نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُروَن  ٨َوَما ُهم بُِمۡؤمِنَِ� 

َ
ٓ أ ِيَن َءاَمُنواْ َوَما َ�َۡدُعوَن إِ�َّ َ َوٱ�َّ  ٩يَُ�ِٰدُعوَن ٱ�َّ

ِ�ُمۢ بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِذبُوَن 
َ
ُ َمَرٗضاۖ َولَُهۡم َعَذاٌب أ َرٞض فََزاَدُهُم ٱ�َّ   .]١٠-٨البقرة: [ ﴾١٠ِ� قُلُو�ِِهم مَّ

ا من الناس يف البلدان العربية يتسمون باإلسالم وهم منه بعداء، وينتحلون حبه  هلذا نجد كثريً

وهم له أعداء، يعادون بنيه، ويقوضون مبانيه، مل يبق معهم من اإلسالم سو حمض التسمي به 

من  واالنتساب إىل أهله، وهم ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر، وال يقومون بواجبات دينهم

صالهتم وزكاهتم وصيامهم، وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله من الربا والزنا ورشب اخلمر، وال 

 يدينون دين احلق، قد خرقوا سياج الرشيعة واستخفوا بحرمات الدين واتبعوا غري سبيل املؤمنني.

إن الناس عىل طبقات شتى فمنهم أناس يتسمون باإلسالم، ويصومون رمضان، لكنهم ال 

ون الصلوات اخلمس املفروضة، وال يؤدون الزكاة الواجبة يف أمواهلم، كام عليه عمل أكثر يصل

أهل البلدان العربية. ومنهم أناس يصلون الصلوات اخلمس املفروضة، ويصومون رمضان، 

 لكنهم ال يؤدون الزكاة الواجبة يف أمواهلم، وهم أكثر التجار، فهؤالء كلهم ممن قال اهللا فيهم

ن َ�تَِّخُذواْ َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيً� َو�َ ...﴿
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥٠ُقولُوَن نُۡؤمُِن بَِبۡعٖض َونَۡ�ُفُر بَِبۡعٖض َوُ�رِ�ُدوَن أ

ُ
أ

ا   .]١٥١-١٥٠النساء: [ ﴾ُهُم ٱلَۡ�ٰفُِروَن َحّقٗ
ا حتى يأخذ بعزائم اإلسالم كلها، وكيف يكون مسلامً من يصوم  فال يكون املسلم مسلامً حقًّ

م يرص عىل ترك الصالة املفروضة التي هي عمود اإلسالم والناهية عن الفحشاء رمضان ث



 ٥٧  ) عقيدة اإلسالم واملسلمني٢(

واملنكر واآلثام، والتي هي آخر ما يُفقد من دين كل إنسان؟! فليس بعد ذهاهبا إسالم وال دين، 

ب� الرجل «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفال يستبيح ترك الصالة مؤمن بوجوهبـا ملا يف الصحيح عن جابر أن النبي 

العهد اذلي بيننا و�ينهم الصالة، «ويف رواية:  .»رك الصالة، من تر�ها فقد �فرو�� ال�فر ت

؛ ألن اإلسالم هو االستسالم هللا باإليامن واالنقياد له بالطاعة والصالة  !*"»من تر�ها فقد أرشك

 .والزكاة والصيام

يست إن بعض الناس يعتذر عن أداء الصالة بعدم نظافة مالبسه وعدم طهارة رساويله، ول

هذه بعذر يبيح ترك الصالة، فإن الصالة ال تسقط بحال إال بزوال التكليف كاجلنون، ولو 

خلصت نيتهم وصلح عملهم وصدق عزمهم لبادروا إىل الطهارة التي هي مفتاح الصالة والتي 

ُ ٱ�بَِعاَ�ُهۡم َ�ثَ ﴿ يرتتب عليها تكفري السيئات، ثم بادروا إىل فعل الصالة ولكن بََّطُهۡم َكرِهَ ٱ�َّ
  .]٤٦التوبة: [ ﴾٤٦َو�ِيَل ٱۡ�ُعُدواْ َمَع ٱۡلَ�ٰعِِديَن 

أمرت أن أقاتل انلاس حىت �شهدوا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  الصحيحنيومثله الزكاة فقد ثبت يف 

أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا، و�قيموا الصالة، و�ؤتوا الز�ة، فإذا فعلوا ذلك عصموا م� 
لَٰوَة وََءاتَُواْ ﴿ ومصداقه من كتاب اهللا قوله تعاىل: »واهلم إال حبقهادماءهم وأم قَاُمواْ ٱلصَّ

َ
ْ َوأ فَإِن تَابُوا

ُل ٱ�َ�ِٰت لَِقۡوٖ� َ�ۡعلَُموَن  َكٰوةَ فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ� ٱّ�ِيِن� َوُ�َفّصِ  ويف اآلية األخر .]١١[التوبة:  ﴾١١ٱلزَّ

ْ ٱلصَّ ﴿ قَاُموا
َ
ْ َوأ ْ َسبِيلَُهمۡ فَإِن تَابُوا َكٰوةَ فََخلُّوا ْ ٱلزَّ وقد جعل الصحابة أداء  .]٥[التوبة:  ﴾لَٰوةَ َوَءاتَُوا

وهم  الزكاة من حقوق اإلسالم الذي جيب اجلهاد يف سبيله، وقد استباحوا قتال املانعني للزكاة وعدّ

فهي من حقوق  ،!+"واهللا ألقتلن من فرق بني الصالة والزكاةمرتدين بمنعها، وهلذا قال أبو بكر: 

ا رسول اهللا؛ ألن رشائع اإلسالم مثل الصالة والزكاة والصيام  شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدً

واجتناب احلرام كلها تنزيل احلكيم العليم، رشعها وأوجبها من يعلم ما يف ضمنها من مصالح 

م؛ ألن اهللا سبحانه ال يوجب العباد يف املعاش واملعاد، وأهنا هي أسباب سعادهتم يف دنياهم وآخرهت

                          
 .األسلمي بريدة حديث من أمحد واإلمام السنن أصحاب أخرجه  )١(

 .هريرة أيب حديث من عليه متفق  )٢(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٥٨

شيئًا من الواجبات كالصالة والزكاة والصيام إال ومصلحته راجحة ومنفعته واضحة، وال حيرم 

شيئًا من املحرمات كالربا والزنا ورشب اخلمر والقامر إال ومفسدته راجحة ومرضته واضحة. 

عراق ويزيل الكفر والشقاق فالتخلق بالعمل بالرشائع الدينية هو الذي هيذب األخالق ويطهر األ

والنفاق وسوء األخالق، وجيعل صاحبه متحليًا بالفرائض والفضائل، ومتخليًا عن منكرات 

األخالق والرذائل. السيام الصالة فإهنا تذكر باهللا الكريم األكرب، وتصد عن الفحشاء واملنكر، 

�َ�َٰن ُخلَِق ﴿ وتغرس يف القلب حمبة الرب، وحمبة اجلود والكرم وبغض اهللع واجلشع ۞إِنَّ ٱۡ�ِ
ُّ َجُزوٗ�  ١٩َهلُوً�  ُه ٱل�َّ ُه ٱۡ�َۡ�ُ َمنُوً�  ٢٠إَِذا َمسَّ ٰ  ٢٢إِ�َّ ٱلُۡمَصّلَِ�  ٢١�َذا َمسَّ ِيَن ُهۡم َ�َ ٱ�َّ

 وهلذا يقال: إن كل متدين متمدن. .]٢٣-١٩[املعارج:  ﴾٢٣َصَ�تِِهۡم َدآ�ُِموَن 
ـــن غي ـــس ع ـــع األنف ـــن ترج ـــال  ه

 

ــــا مل يكــــن منهــــا هلــــا زاجــــر   م
 

أما عدم الدين فإنه جرثومة الفساد وخراب البالد وفساد أخالق العباد، وخاصة النساء 

واألوالد، وإنام تنشأ احلوادث الفظيعة والفواحش الشنيعة من القتل ورشب اخلمر وهتك 

ن ساءت طباعهم، األعراض وهنب األموال واختطاف النساء واألوالد من العادمني للدين الذي

 وفسدت أوضاعهم، فال يرجون عند اهللا ثوابًا، وال خيافون عقابًا، كام قال تعاىل يف صفتهم:

﴿ ُّ�َ
َ
ٰ َما ِ� قَۡلبِهِۦ َوُهَو � َ�َ َ ۡ�َيا َو�ُۡشهُِد ٱ�َّ  ٱۡ�َِصاِم َوِمَن ٱ�َّاِس َمن ُ�ۡعِجُبَك قَۡوُ�ُۥ ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ

٢٠٤  ٰ ُ َ� ُ�ِبُّ ٱۡلَفَساَد �َذا تََو�َّ �ِض ِ�ُۡفِسَد �ِيَها َوُ�ۡهلَِك ٱۡ�َۡرَث َوٱلنَّۡسَلۚ َوٱ�َّ
َ
 ٢٠٥ َسَ�ٰ ِ� ٱۡ�

ثِۡم� فََحۡسُبُهۥ َجَهنَُّمۖ َوَ�ِۡئَس ٱلِۡمَهاُد  ةُ بِٱۡ�ِ َخَذتُۡه ٱلۡعِزَّ
َ
َ أ   ﴾٢٠٦�َذا �ِيَل َ�ُ ٱتَِّق ٱ�َّ

  .]٢٠٦-٢٠٤البقرة: [
* * * 

 

 

 

 



 ٥٩  ) عقيدة اإلسالم واملسلمني٢(

 

ًّا  اإليمـان باللّـه رب

رواه مسلم من  »ذاق طعم اإليمان من ريض باهللا ر�ًّا و�اإلسالم ديًنا و�محمد نبيًّا رسوالً «

 حديث العباس بن عبد املطلب ريض اهللا عنه.

ا هو أن يؤمن ويصدق بوجود الرب الواحد الفرد الصمد، رب  إن معنى الرىض باهللا ربًّ

موات واألرض، خلق اخللق من العدم بقدرته وربّاهم بنعمته وأوجد هلم العاملني وخالق الس

مجيع ما حيتاجون إليه من املطاعم واملشارب واحليوانات والفواكه والثمرات واخلريات، ليتنعموا 

ُ�ُواْ ِمن ّرِۡزِق َرّ�ُِ�ۡم ﴿ بذلك يف حياهتم، ويستعينوا هبا عىل عبادة رهبم، ويتمتعوا هبا إىل آخرهتم
ٞ َطّيَِبةٞ َورَبٌّ َ�ُفورٞ وَ  ة ۥۚ بَۡ�َ ُ�َ ْ فمن قال: إن السموات واألرض ومن  .]١٥سبأ: [ ﴾١٥ٱۡشُكُروا

فيهن خلقت بالصدفة أو خلقت بالطبيعة فقد كفر باهللا، ويسمون هؤالء بالدهريني وبالطبيعيني ؛ 

ل، وإذا سألتهم عن ألهنم ينسبون كل يشء إىل الطبيعة؛ بدعو أهنا املوجدة هلا دون اهللا عز وج

ا إال أهنا حمض العدم، ومن املعلوم بالبدهية أن العدم ال خيلق  الطبيعة وما هي مل جيدوا جوابً

�َضۚ بَل �َّ يُوقُِنوَن ﴿ الوجود، يقول اهللا تعاىل:
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ۡم َخلَُقواْ ٱلسَّ

َ
  .]٣٦الطور: [ ﴾٣٦أ

ـــ ـــف يع ـــا كي ـــوا عجبً ـــــف  ىص اإلل
 

 اجلاحــــد ـــــه أم كيــــف جيحــــده 
 

 ويف كـــــــــل يشء لـــــــــه آيـــــــــة
 

ــــــد  ــــــه الواح ــــــىل أن ــــــدل ع  ت
 

إن اإليامن باهللا ربًّا يستلزم التصديق والتسليم بكل ما وصف اهللا به نفسه يف كتابه، ووصفه 

 من إثبات الكالم واالستواء والنزول والوجه والسمع والبرص. ملسو هيلع هللا ىلصبه رسوله 

والسنة من آيات الصفات،  فأهل السنة من هذه األمة يؤمنون بكل ما جاء يف القرآن

ويقولون: إن احلق هو اإليامن هبا والتسليم ملا جاء عن اهللا ورسوله فيها، قائلني: آمنا باهللا وما جاء 

 عن اهللا عىل مراد اهللا، وآمنا برسول اهللا وما جاء عن رسول اهللا عىل مراد رسول اهللا.
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ت عنه، ليس ألحد أن يفرسه، فكل ما وصف اهللا به نفسه يف كتابه فتفسريه قراءته والسكو

وا آيات الصفات كام جاءت بال تكييف وال تشبيه وال تأويل، َ�َٰ�ِٰت ﴿ ويقولون: أمرّ فَاِطُر ٱلسَّ
ۡزَ�ٰٗجا يَۡذَرؤُُ�ۡم �ِيهِ� لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ 

َ
نَۡ�ِٰم أ

َ
ۡزَ�ٰٗجا َوِمَن ٱۡ�

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
�ِض� َجَعَل لَُ�م ّمِۡن أ

َ
َوٱۡ�

ءۖٞ وَُهوَ  ِميُع ٱۡ�َِصُ�  َ�ۡ   .]١١الشور: [ ﴾١١ٱلسَّ
ألن الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات، فكام أن هللا سبحانه ذاتًا ال تشبه ذات 

املخلوقني، فكذلك صفاته ال تشبه صفات املخلوقني، ُ ض ص ش س ز ر! ِ ويقولون كام قال 

ئل عن االستواء. فقال: االستواء معل وم، والكيف جمهول، واإليامن به واجب، اإلمام مالك ملا سُ

وكذا يقال يف جواب السؤال عن النزول وعن الوجه والسمع والبرص،  .والسؤال عنه بدعة

فيقولون: الوجه معلوم، والكيف جمهول، واإليامن به واجب. وكذا سائر الصفات، فالذين 

التشبيه ووقعوا يف التعطيل، أنكروا وكذبوا بكالم اهللا اضطروا إىل القول بخلق القرآن ففروا من 

 والكالم صفة كامل، واهللا سبحانه موصوف بكل كامل.

والكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات، فكام أن هللا ذاتًا ال تشبه ذات املخلوقني 

�ِض� َجَعَل لَُ�م ّمِۡن ﴿ فكذلك له صفات ال تشبه ذات املخلوقني،
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� فَاِطُر ٱلسَّ

نُفِس�ُ 
َ
ِميُع ٱۡ�َِصُ� أ ءٞۖ َوُهَو ٱلسَّ ۡزَ�ٰٗجا يَۡذَرؤُُ�ۡم �ِيهِ� لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ

َ
نَۡ�ِٰم أ

َ
ۡزَ�ٰٗجا َوِمَن ٱۡ�

َ
ۡم أ

١١﴾ ] :وكان اإلمام أمحد يقول: ناظروهـم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن  .]١١الشور

هل تؤمنون أن هللا علامً يعلم به خائنة أنكروه كفروا. يريد هبذا أن املنكرين للصفات يقال هلم: 

األعني وما ختفي الصدور؟ فكذلك املخلوق فإن له علامً يعلم به ما يمكنه إدراكه وإحاطة العلم 

ءۖٞ َوُهَو ﴿ به، وعلم املخلوق ليس كعلم اهللا وكذالك سائر صفات اهللا ال يشبهها لَيَۡس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ
ِميُع ٱۡ�َِصُ�   .﴾١١ٱلسَّ

فقد  ملسو هيلع هللا ىلصن بظاهر هذه الصفات ووكل علمها وتفسريها إىل اهللا تعاىل وإىل رسوله فمن آم

أحسن حيث انتهى إىل ما سمع وسلم من عناء التعطيل والتحريف واالنحراف ومن تكلف 

 الكالم فيام ال علم له به، والذي يشبّه يئول به إىل تعطيل الرب عن صفاته وإىل التكذيب بكالمه



 ٦١  ) عقيدة اإلسالم واملسلمني٢(

بُواْ بِمَ ﴿ وِ�لُُهۥا لَۡم ُ�ِيُطواْ بِعِلِۡمهِۦ وَ بَۡل َكذَّ
ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ  وقد قيل: .]٣٩يونس: [ ﴾لَمَّ

 عقيــــدتنا أن لــــيس مثــــل صــــفاته
 

 وال ذاتــــه يشء عقيــــدة صــــائب 
 

ـــا ـــفات بأرسه ـــات الص ـــلم آي  نس
 

ــــارب  ــــاهر املتق ــــا للظ  وأخباره
 

 ونركــــب للتســــليم ســــفنًا فإهنــــا
 

 لتســليم ديــن املــرء خــري املراكــب 
 

* * * 

 ومنَ اإليامن باهللاِ اإليامن بالقرآن

ِمُ� ﴿ إن القرآن كالم اهللا غري خملوق
َ
وُح ٱۡ� ٰ قَۡلبَِك ِ�َُكوَن ِمَن ٱلُۡمنِذرِ�َن  ١٩٣نََزَل بِهِ ٱلرُّ َ�َ

ّ�َِك بِٱۡ�َقِّ ﴿ .]١٩٤-١٩٣الشعراء: [ ﴾١٩٤ َ�ُۥ ُروُح ٱلُۡقُدِس ِمن رَّ كَِ�ٰٞب ﴿ .]١٠٢النحل: [ ﴾قُۡل نَزَّ
ا لَِّقۡوٖ� َ�ۡعلَُموَن فُ  لَۡت َءاَ�ُٰتُهۥ قُۡرَءانًا َعَر�ِّيٗ ۡ�َ�ُُهۡم َ�ُهۡم َ�  ٣ّصِ

َ
ۡعَرَض أ

َ
�َِشٗ�� َونَِذيٗر� فَأ

ۚ َما ُكنَت تَۡدرِي َما ﴿ .]٤-٣فصلت: [ ﴾٤�َۡسَمُعوَن  ۡمرِنَا
َ
ٓ إَِ�َۡك ُروٗحا ّمِۡن أ وَۡحۡيَنا

َ
َوَ�َ�ٰلَِك أ

يَ�ٰ  ۚ �نََّك َ�َۡهِدٓي إَِ�ٰ ٱۡلِكَ�ُٰب َوَ� ٱۡ�ِ ََّشآُء ِمۡن ِعَبادِنَا ُن َوَ�ِٰ�ن َجَعۡلَ�ُٰه نُوٗر� �َّۡهِدي بِهِۦ َمن �
ۡستَقِيٖ�    .]٥٢الشور: [ ﴾٥٢ِصَ�ٰٖط مُّ

ُ ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما ﴿ فالقرآن كالمه سبحانه جيب اإليامن به. يقول اهللا سبحانه:  ﴾١٦٤َوَ�ََّم ٱ�َّ
  .]١٦٤النساء: [

ِ ُ�مَّ ﴿ وقال: ْ لَُ�ۡم َوقَۡد َ�َن فَرِ�ٞق ّمِۡنُهۡم �َۡسَمُعوَن َكَ�َٰم ٱ�َّ ن يُۡؤِمُنوا
َ
َ�َتۡطَمُعوَن أ

َ
۞أ

وألن الكالم صفة كامل، واهللا  .]٧٥البقرة: [ ﴾٧٥ُ�َّرِفُونَُهۥ ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َقلُوهُ َوُهۡم َ�ۡعلَُموَن 

 قص، فكالمه سبحانه غري خملوق.سبحانه موصوف بالكامل ومنزه عن الن
 ملسو هيلع هللا ىلصفمن كذب بكالم اهللا أو قال: إن القـرآن خمـلـوق، أو إنه يشء فـاض عىل نفس حممـد

بـدون أن يتكلم اهللا به، وبدون أن ينزل به جربيل عليه، فقد كذب بالكتاب وبام أرسل اهللا به 

ۡصلِيهِ َسَقَر  ٢٥ۡوُل ٱلۡبََ�ِ إِۡن َ�َٰذآ إِ�َّ قَ ﴿ رسله وقال بمقالته الوحيد العنيد القائل
ُ
املدثر: [ ﴾٢٦َسأ
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ِصيٗ� ﴿ .]٢٦-٢٥
َ
لَِ� ٱۡ�َتتََبَها فَِ�َ ُ�ۡمَ�ٰ َعلَۡيهِ بُۡ�َرٗة َوأ وَّ

َ
َ�ِٰطُ� ٱۡ�

َ
ِي  ٥َوقَالُٓواْ أ نَزَ�ُ ٱ�َّ

َ
قُۡل أ

�ِض� إِنَُّهۥ َ�َن َ�ُفوٗر� رَّحِ 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ ِ� ٱلسَّ  .]٦-٥الفرقان: [ ﴾٦يٗما َ�ۡعلَُم ٱلّ�ِ

ة ـرَ ـة الـربّ يف اآلخِ  رؤيَ

ةٌ ﴿ ونؤمن بأن املؤمنني يرون رهبم يف اآلخرة، يقول اهللا تعاىل: إَِ�ٰ َرّ�َِها  ٢٢وُُجوهٞ يَۡوَم�ِٖذ نَّاِ�َ
 ٞ إن�م ترون ر��م كما ترون «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيح أن النبي  .]٢٣-٢٢القيامة: [ ﴾٢٣نَاِظَرة

در، ال تضامون يف رؤ�ته، فإن استطعتم أن ال تغلبوا ىلع صالة قبل طلوع الشمس القمر يللة ابل
 يعني بذلك صالة الفجر وصالة العرص. !*"»وقبل غرو�ها فافعلوا

أما رؤية الرب يف الدنيا ففيها خالف، والقول الراجح أنه ال يراه أحد، وحكى اهللا عن نبيه 

رِِ�ٓ ﴿ موسى عليه السالم أنه قال:
َ
نُظۡر إَِ�َۡكۚ قَاَل لَن تََرٮِٰ� َرّبِ أ

َ
 .]١٤٣األعراف: [ ﴾ أ

 أراه«قال:  ؟: هل رأيت ربكملسو هيلع هللا ىلصوسئل النبي 
َّ

أي حال دون رؤيته نورٌ هـائل  !+"»ال، نور ��

ا رأ ربه فقد  يمنـع من رؤيتـه يف الدنيا، وقد قالت عائشة ريض اهللا عنها: من حدثكم أن حممدً

بَۡ�َٰرۖ َوُهَو ٱللَِّطيُف ﴿ قـوله تعاىل:أعظم الفرية عليه. ثم قرأت 
َ
بَۡ�ُٰر َوُهَو يُۡدرُِك ٱۡ�

َ
�َّ تُۡدرُِ�ُه ٱۡ�

 .!,"]١٠٣األنعام: [ ﴾١٠٣ٱۡ�َبُِ� 
* * * 

                          
 .اهللا دعب بن جرير حديث من عليه متفق  )١(

 .ذر أيب حديث من مسلم أخرجه  )٢(

 .عائشة حديث من عليه متفق  )٣(
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 اإليمـان باملالئكـة الكـرام

ن تَُولُّواْ ﴿ إن من أصول اإليامن أن تؤمن باهللا ومالئكته. يقول اهللا تعاىل:
َ
۞لَّيَۡس ٱلِۡ�َّ أ

ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ وُ   ُجوَهُ�ۡم قَِبَل ٱلَۡمۡ�ِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَ�ِٰ�نَّ ٱلِۡ�َّ َمۡن َءاَمَن بِٱ�َّ
ّ�ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ﴿ وقال: .]١٧٧[البقرة:  ﴾نَ  َۧوٱۡلِكَ�ِٰب َوٱ�َّبِّ�ِ  نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ

ُ
ٓ أ َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِما

ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َوُ�ُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦُ�ٌّ  فاإليامن باملالئكة يتفرع عن اإليامن  .]٢٨٥البقرة: [ ﴾ َءاَمَن بِٱ�َّ

 باهللا عز وجل وعن اإليامن بالكتب املقدسة النازلة من اهللا عىل أنبيائه ورسله.
ق اجلن واإلنس. ومن واملالئكة هم عامل غيبي، عاقلون خلقهم اهللا خلدمته وعبادته، كام خل

نُفَسُ�ۡم ﴿ صفتهم أهنم عقول بال شهوات، فهم عباد مكرمون
َ
ْ أ ْ قُٓوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

 
َ
َ َمآ أ ۡهلِيُ�ۡم نَاٗر� َوقُوُدَها ٱ�َّاُس َوٱۡ�َِجاَرةُ َعلَۡيَها َمَ�ٰٓ�َِكٌة ِغَ�ٞظ ِشَدادٞ �َّ َ�ۡعُصوَن ٱ�َّ

َ
َمَرُهۡم َوأ

  .]٦التحريم: [ ﴾٦َعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن َوَ�فۡ 
يف صورة رجل شديد بياض  ملسو هيلع هللا ىلصوقد يتشكلون بأمر اهللا وإرادته كام نزل جربيل عىل النبي 

عن أصول الدين والصحابة يستمعون، فلام انرصف  ملسو هيلع هللا ىلصالثياب شديد سواد الشعر، فسأل النبي 

ورئي مرة يف  .!*"»مر دين�مهذا جرب�ل أتا�م يعلم�م أ« :قال النبي عليه الصالة والسالم

 صورة دحية بن خليفة الكلبي، ورآه مرة يف صورته التي خلقه اهللا عليها بمنظر هائل.

ۡخَرٰى ﴿ قال تعاىل:
ُ
  .]١٤-١٣النجم: [ ﴾١٤ِعنَد ِسۡدَرةِ ٱلُۡمنَتَ�ٰ  ١٣َولََقۡد رََءاهُ نَۡزلًَة أ

الغيب، وقد أثنى اهللا عىل املتقني  وال يتوقف اإليامن باملالئكة عىل رؤيتهم، فإهنم من عامل

الذين يؤمنون بالغيب، فاإليامن بوجود الرب إيامن بالغيب واإليامن باملالئكة إيامن بالغيب 

 واإليامن بالبعث بعد املوت للحساب وباجلنة والنار إيامن بالغيب.

ا جازما وإن مل يـدركه  بحواسـه، والناس بني مؤمن موحد يصدق بكل ما أخرب اهللا به تصديقً

ا بشك وال ريب وال مشـروطًا بعدم معارض. وبني مادي ملحد ال يؤمن إال بام  إيامنًا ليس مشوبً

                          
 .هريرة أيب حديث من عليه متفق  )١(
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يدركه بحواسه، فهو ينكر كل ما ال يدرك رؤيته فيكذب بوجود الرب ويكذب باملالئكة ويكذب 

�َِيُهمُ ﴿ باجلنة والنار وفيهم أنزل اهللا تعاىل:
ۡ
ن تَأ

َ
ٓ أ ِ�َ  َهۡل يَنُظُروَن إِ�َّ

ۡ
ۡو يَأ

َ
ِ�َ َر�َُّك أ

ۡ
ۡو يَأ

َ
ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة أ

ِ� َ�ۡعُض َءاَ�ِٰت َرّ�َِك َ� يَنَفُع َ�ۡفًسا إِيَ�ُٰنَها لَۡم تَُ�ۡن َءاَمَنۡت ِمن َ�بۡ 
ۡ
ُل َ�ۡعُض َءاَ�ِٰت َرّ�َِكۗ يَۡوَم يَأ

�ۗ قُِل ٱنَتِظُرٓواْ إِنَّا ُمنَتِظرُ  ۡو َكَسَبۡت ِ�ٓ إِيَ�ٰنَِها َخۡ�ٗ
َ
  .]١٥٨األنعام: [ ﴾١٥٨وَن أ

إن عدم علم الشخص لليشء وعدم مشاهدته له ال ينفي وجوده وال وقوعه، وقد أنزل اهللا 

َب ﴿ يف املكذبني به قوله تعاىل: ۥۚ َكَ�ٰلَِك َكذَّ وِ�لُُه
ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ ْ بِعِۡلِمهِۦ َولَمَّ ْ بَِما لَۡم ُ�ِيُطوا بُوا بَۡل َكذَّ

ِيَن مِن َ�ۡبلِهِ  ٰلِِمَ� ٱ�َّ ن �َّ  ٣٩ۡمۖ فَٱنُظۡر َكۡيَف َ�َن َ�ٰقِبَُة ٱل�َّ ن يُۡؤِمُن بِهِۦ َوِمۡنُهم مَّ َوِمۡنُهم مَّ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡفِسِديَن 

َ
نُتم  ٤٠يُۡؤِمُن بِهۦِۚ َوَر�َُّك أ

َ
بُوَك َ�ُقل ّ�ِ َ�َمِ� َولَُ�ۡم َ�َملُُ�ۡمۖ أ �ن َكذَّ

  ُٔ بَرِٓ� 
َ
ۡ�َمُل َو�

َ
آ أ ا َ�ۡعَملُوَن وَن ِممَّ   .]41-٣٩يونس: [ ﴾٤١نَا۠ بَرِٓيءٞ ّمِمَّ

وهذا التأويل الذي عناه القرآن هو يوم القيامة حني تبدو املغيبات للعيان، فيتجىل الرب 

لفصل القضاء بني عباده، وتربز املالئكة، وحني يدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار. وهذا هو 

ِيَن �َُسوهُ ِمن هَ ﴿ معنى التأويل يف هذه اآلية وِ�لُُهۥ َ�ُقوُل ٱ�َّ
ۡ
ِ� تَأ

ۡ
ۥۚ يَۡوَم يَأ وِ�لَُه

ۡ
ۡل يَنُظُروَن إِ�َّ تَأ

ۡو نَُردُّ َ�َنۡعَمَل َ�ۡ�َ 
َ
َا ِمن ُشَفَعآَء فَيَۡشَفُعواْ َ�َآ أ ِي ُكنَّا َ�ۡبُل قَۡد َجآَءۡت رُُسُل َرّ�َِنا بِٱۡ�َّقِ َ�َهل �َّ  ٱ�َّ

وَن َ�ۡعَمُلۚ قَۡد َخِ�ُ  ا َ�نُواْ َ�ۡفَ�ُ نُفَسُهۡم وََضلَّ َ�ۡنُهم مَّ
َ
  .]٥٣األعراف: [ ﴾٥٣ٓواْ أ

فإنكار املالئكة أو نسبتهم إىل األفعال اخلريية يف الشخص كام تقوله الفالسفة هو كفر هبم، 

ِ ﴿ يستلزم التكذيب بالكتاب وبام أرسل اهللا به رسله، �ّ ٰ بَيِّنَةٖ ّمِن رَّ َ�َمن َ�َن َ�َ
َ
هِۦ َو�َتۡلُوهُ َشاهِٞد ّمِنُۡه أ

ۡحَزاِب 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك يُۡؤمِنُوَن بِهِۦۚ َوَمن يَۡ�ُفۡر بِهِۦ مَِن ٱۡ�

ُ
ۚ أ فَٱ�َّاُر َومِن َ�بۡلِهِۦ كَِ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إَِماٗما َورَۡ�ًَة

ۥۚ فََ� تَُك ِ� مِۡر�َةٖ ّمِنۡهُۚ  �َِّك َوَ�ِٰ�نَّ  َموِۡعُدهُ ۡ�َ�َ ٱ�َّاِس َ� يُۡؤمِنُوَن إِنَُّه ٱۡ�َقُّ مِن رَّ
َ
  .]١٧[هود: ﴾١٧أ

ا بدون تردد سواء أدرك ذلك  ا هو من يؤمن بكل ما جاء عن اهللا ورسوله إيامنًا جازمً واملؤمن حقًّ

 بمشاهده ومشاعره أو مل يدركه؛ ألن الرسل أتت بمحارات العقول من األخبار باملغيبات واملعجزات.

* * * 
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ـوم اآل ـراإليمـان باليَ  خِ

إن اإليامن باليوم اآلخر هو األصل لصالح األعامل واستقامتها، والتحفظ عىل الفرائض 

والفضائل، والتخيل عن املنكرات والرذائل، ويغرس يف القلب حمبة الرب والتقرب إليه بطاعته. 

فهو ينظم اإلنسان يف حياته أحسن نظام، بحيث خياف عواقب سيئاته ويرجو ثواب حسناته.أما 

التصديق باليوم اآلخر بالثواب والعقاب واجلنة والنار فإنه ينشأ عنه غالبًا األعامل الفظيعة  عدم

ٰ ﴿ والفواحش الشنيعة، َل َ�َ ِي نَزَّ ِ َورَُسوِ�ِۦ َوٱلِۡكَ�ِٰب ٱ�َّ ْ بِٱ�َّ ْ َءاِمُنوا ِيَن َءاَمُنوٓا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

نَزَل مِ 
َ
ِٓي أ ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َوُ�ُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱۡ�َۡوِم رَُسوِ�ِۦ َوٱۡلِكَ�ِٰب ٱ�َّ ۚ َوَمن يَۡ�ُفۡر بِٱ�َّ ن َ�ۡبُل

ألن من خاف أدلج ومن أدلج بلغ املنزل،  .]١٣٦النساء: [ ﴾١٣٦ٱ�ِخرِ َ�َقۡد َضلَّ َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا 

قيامة لكان غري ما ومن خاف اهللا مل يشف غيظه، ومن اتقى اهللا مل يضع ما يريد. ولوال يوم ال

إِنَّا َجَعۡلَنا َما َ�َ ﴿ ترون، وذلك أن املؤمن يعلم أن الدنيا دار ابتالء وامتحان ودار فناء وزوال
ۡحَسُن َ�َمٗ� 

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ََّها ِ�َۡبلُوَُهۡم � �ِض زِ�َنٗة ل

َ
 ﴾٨�نَّا لََ�ٰعِلُوَن َما َعلَۡيَها َصعِيٗدا ُجُرًزا  ٧ٱۡ�

ۡ�َيا قَلِيلٞ ﴿ وقد سمى اهللا الدنيا دار متاع .]٨-٧الكهف: [ َوَما ٱۡ�ََيٰوةُ ﴿ .]٧٧النساء: [ ﴾قُۡل َمَ�ُٰع ٱ�ُّ
ۡ�َيا ِ� ٱ�ِخَرةِ إِ�َّ َمَ�ٰٞع  واملتاع هو ما يتمتع به صاحبه وقتًا من الزمن ثم  .]٢٦الرعد: [ ﴾٢٦ٱ�ُّ

رَِضيُتم بِٱۡ�َيَ ﴿ ينقطع عنه، مأخوذ من متاع املسافر
َ
ۡ�يَا أ ِ� َ�َما َمَ�ُٰع ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ ۡ�َيا ِمَن ٱ�ِخَرة ٰوةِ ٱ�ُّ

  .]٣٨التوبة: [ ﴾٣٨ِ� ٱ�ِخَرةِ إِ�َّ قَلِيٌل 
ا لكنه انتقال  ثم إن هذا املوت الذي أفسد عىل أهل الدنيا نعيمهم ولذاهتم ليس هو فناء أبدً

ـُٔ ﴿ من دار إىل دار أخر ٰٓ�َ
َ
ِيَن أ ۡحَسُنواْ بِٱۡ�ُۡسَ� ِ�َۡجزَِي ٱ�َّ

َ
ِيَن أ  ﴾٣١واْ بَِما َعِملُواْ َو�َۡجزَِي ٱ�َّ

ا والذي يقول .]٣١النجم: [  فال جيزع من املوت وهيوله الفزع منه إال الذي مل يقدم آلخرته خريً

ۡ�َيا َ�ُموُت َوَ�َۡيا﴿ ر دنياه فهذا هو املفرط يف حيات .]٢٤اجلاثية: [ ﴾َما ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ٱ�ُّ ه الذي عمّ

ب آخرته اُن ٱلُۡمبُِ� ﴿ وخرّ ۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱۡ�ُۡ�َ ۡ�َيا َوٱ�ِخَرةَ فيندم حينام  .]١١احلج: [ ﴾١١َخِ�َ ٱ�ُّ



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٦٦

ۡمُت ِ�ََياِ� ﴿ ينزل به املوت أشد الندم َحٞد  ٢٤َ�ُقوُل َ�ٰلَۡيتَِ� قَدَّ
َ
ۥٓ أ  ﴾٢٥َ�َيۡوَم�ِٖذ �َّ ُ�َعّذُِب َعَذابَُه

وأنه ما بني أن يثاب اإلنسان عىل الطاعة واإلحسان، أو يعاقب عىل اإلساءة  .]٢٥-٢٤: الفجر[

 والعصيان إال أن يقال: فالن قد مات، وما أقرب احلياة من املامت وكل ما هو آت آت.
واملؤمن يعتقد أن له حياة يف اآلخرة هي أبقى وأرقى من حياته يف الدنيا، واملوت وإن كان 

ا لد ال نفوس لكنه سبب يف انتقال املؤمن من دار الشقاء والفناء إىل دار السعادة والبقاء، مكروهً

قال  »من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه، ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه«: ملسو هيلع هللا ىلصوملا قال النبي

إنه ليس األمر كذلك، ول�ن اإل�سان إذا اكن «فقال:  .الصحابة: يا رسول اهللا كلنا يكره املوت

انقطاع من ادلنيا و�قبال ىلع اآلخرة فإن اكن من أهل اخل� و�رُشِّ باخل�، فأحب لقاء اهللا  يف
 .!*"»وأحب اهللا لقاءه و�ن اكن من أهل الرش و�رُشِّ بالرش فكره لقاء اهللا و�ره اهللا لقاءه

إن من كانت عقيدته التكذيب باليوم اآلخر وإنكار البعث للحساب والثواب عىل احلسنات 

عقاب عىل السيئات فإنه ينرصف بعقله وعمله واهتاممه إىل العمل يف دنياه واتباع شهوات وال

بطنه وفرجه، ويرتك فرائض ربه، وينسى أمر آخرته. وقد حذر اهللا تعاىل املؤمنني أن يكونوا أمثاله 

ا قَ ﴿ فقال: َ َوۡ�َنُظۡر َ�ۡفٞس مَّ ُقواْ ٱ�َّ ْ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� َ َخبُِ�ۢ َ�ٰٓ ۚ إِنَّ ٱ�َّ َ َمۡت لَِغدٖ� َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ دَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَ�ِٰسُقوَن  ١٨بَِما َ�ۡعَملُوَن 
ُ
نُفَسُهۡمۚ أ

َ
�َسٮُٰهۡم أ

َ
َ فَأ ْ ٱ�َّ ِيَن �َُسوا ْ َكٱ�َّ  ﴾١٩َوَ� تَُ�ونُوا

اهتم، فأنساهم اهللا أي نسوا حق اهللا عليهم من صالهتم وزكاهتم وسائر واجب .]١٩-١٨احلرش: [

 أنفسهم، أي أنساهم مصالح أنفسهم الدينية والدنيوية، وحذر اهللا املؤمنني أن يكونوا أمثاهلم.
فهؤالء الذين ينكرون وجود الرب، ويكذبون بالبعث بعد املوت، ويكذبون باجلنة والنار 

اإلسالم هم عند املحققني من علامء املسلمني أكفر من اليهود والنصار، ورضرهم عىل 

واملسلمني أشد من رضر اليهود والنصار، من أجل أن املسلمني يغرتون هبم وينخدعون 

بأقواهلم. ومل يأمر اهللا سبحانه عىل لسان نبيه بقتل املرتد عن دينه إال رمحة بمجموع األمة أن تفسد 

ادهم يف هبم عقائدهم وأخالقهم، فإن األخالق تتعاد والطباع تتناقل. فمتى جهر هؤالء بإحل
                          

 .الصامت بن عبادة حديث من البخاري أخرجه  )١(
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بالدهم ترتب عىل جهرهم فتنة يف األرض وفساد كبري؛ ألن اجلهر باإلحلاد هو جرثومة الفساد 

وخراب البالد وفساد أخالق العباد، وخاصة النساء واألوالد؛ ألن الناس مقلدون بعضهم 

ا يف اخلري والرش.  بعضً

ويدعو إىل  فمتى وجد من جياهر الدين بالعداء، ويرمي القلوب بإنكاره وكراهيته،

اإلعراض عنه والتكذيب به وعدم التقيد بحدوده وفرائضه، فأولئك هم نواة الفتنة واملحاربون 

يَۡ�َٰنُهم ﴿ هللا ورسوله، وقد أوجب اهللا قتلهم وقتاهلم وسامهم أئمة الكفر، قال تعاىل:
َ
�ن نََّ�ُثٓواْ �

ْ ِ� دِينُِ�ۡم فََ�ٰتِلُ  يَۡ�َٰن لَُهۡم لََعلَُّهۡم يَنَتُهوَن ّمِۢن َ�ۡعِد َ�ۡهِدهِۡم َوَطَعُنوا
َ
ُهۡم َ�ٓ � َة ٱلُۡ�ۡفرِ إِ�َّ �ِمَّ

َ
ْ أ ٓوا

  .]١٢التوبة: [ ﴾١٢
فسامهم أئمة الكفر من أجل أن الناس يقتدون هبم يف كفرهم وضالهلم. وكان من عادة 

لسنة، السلف أهنم يكتبون عقيدهتم يف صدر وصيتهم ليعلموا الناس أهنم ماتوا عىل عقيدة أهل ا

ا رسول اهللا وأن  فيقولون: هذا ما وىص به فالن بن فالن، وهو يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدً

عيسى رسول اهللا وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه، وأن اجلنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية 

عليها أبعث إن ال ريب فيها، وأن اهللا يبعث من يف القبور. شهادة عليها أحيا وعليها أموت، و

 شاء اهللا تعاىل... واهللا أعلم وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
 

 .١٣٩٦مجاد األوىل سنة  ١٩حرر يف 

* * * 
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 تثقيف األذهان

 بعقيدة اإلسالم واإليامن





 
 

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

نقادت للعمل به منه اجلوارح واألركان، احلمد هللا الذي وفق من أراد هدايته لإلسالم، فا

 فأقام الصالة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، وحج بيت اهللا احلرام.

ا عبده  وأشهد أن ال إله إال اهللا، شهادة من قال: ريب اهللا، تم استقام. وأشهد أن حممدً

  ورسوله، عليه أفضل الصالة والسالم.

 [حقيقة اإلسالم واإليامن]

س يف قديم الزمان وحديثه، قد اشتغلوا باخلوض يف موضوع اإلسالم فإن النا :أما بعد

قهام. وقد اختلفت أفهامهم فيهام الختالف النصوص الواردة يف  واإليامن، يف حالة اجتامعهام وتفرّ

 شأهنام.

وأشهر ما ورد يف حقيقة اإلسالم هو: ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن 

سالم ىلع مخس: شهادة أن ال � إال اهللا، وأن �مًدا رسول اهللا، و�قام بُِ�َ اإل«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

 .»الصالة، و�يتاء الز�ة، واحلج، وصوم رمضان

: يا حممد أخربين ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث عمر، يف سؤال جربيل حيث قال للنبي  مسلمثم ما رواه 

اهللا، وتقيم الصالة، اإلسالم أن �شهد أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول «عن اإلسالم. فقال: 

قال: صدقت. ثم قال:  .»وتؤ� الز�ة، وتصوم رمضان، وحتج ابليت إن استطعت إيله سبيالً 

اإليمان أن تؤمن باهللا، ومالئ�ته، و�تبه، ورسله، وايلوم اآلخر، «أخربين عن اإليامن. فقال: 

اإلحسان أن «قال: صدقت. ثم قال: أخربين عن اإلحسان. قال:  .»وتؤمن بالقدر خ�ه ورشه

رواه البخاري من حديث أيب  .قال: صدقت .»تعبد اهللا كأنك تراه، فإن لم ت�ن تراه فإنه يراك
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 .»فإنه جرب�ل، أتا�م يعلم�م دين�م«هريرة، ويف آخره قال: 

آمر�م باإليمان باهللا وحده. «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف حديث وفد عبد القيس عن ابن عباس، أن النبي 

هو: شهادة أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا، و�قام الصالة، و�يتاء  ؟أتدرون ما اإليمان باهللا
 .!*"»الز�ة، وصيام رمضان، وأن تؤدوا اخلُُمس

اإليمان «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :ففرس اإليامن برشائع اإلسالم، ويدل عليه ما يف الصحيحني

� إال اهللا، وأدناها: إماطة  بضع وسبعون شعبة أعالها: قول ال«ويف رواية:  .»بضع وستون شعبة

وهذه الشعب هي أقوال وأفعال، فهي من  .!+".»األذى عن الطر�ق، واحلياء شعبة من اإليمان

ها رسول اهللا  باإليامن، لشمول اإليامن لألعامل، ولكون اإليامن هو  ملسو هيلع هللا ىلصعمل اإلسالم. وقد سامّ

الم إال بإيامن، وال إيامن إال اإلسالم، واإلسالم هو اإليامن. قال ابن أيب شيبة: ال يكون إس

 .١٧١حكاه عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب اإليامن ص  .بإسالم

ن تَُولُّواْ ﴿ فقرأ عليه هذه اآلية: ؟وجاء رجل إىل أيب ذر، فقال: ما اإليامن
َ
۞لَّۡيَس ٱۡلِ�َّ أ

ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل ٱلَۡمۡ�ِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَ�ِٰ�نَّ ٱلِۡ�َّ َمۡن  َءاَمَن بِٱ�َّ
بِيِل  َۧوٱۡلِكَ�ِٰب َوٱ�َّبِّ�ِ  ٰ ُحّبِهِۦ َذوِي ٱلُۡقۡرَ�ٰ َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ َوٱلَۡمَ�ِٰكَ� َوٱۡ�َن ٱلسَّ َن َوَءاَ� ٱلَۡماَل َ�َ

لَٰوةَ َوَءاَ� ٱ قَاَم ٱلصَّ
َ
آ�ِلَِ� َوِ� ٱلّرِقَاِب َوأ ِٰ�ِ�َن ِ� َوٱلسَّ ْۖ َوٱل�َّ َكٰوةَ َوٱلُۡموفُوَن بَِعۡهِدهِۡم إَِذا َ�َٰهُدوا لزَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمتَُّقوَن 
ُ
ْۖ َوأ ِيَن َصَدقُوا ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
ِس� أ

ۡ
آءِ وَِحَ� ٱۡ�َأ َّ َسآءِ َوٱل�َّ

ۡ
 .]١٧٧البقرة: [ ﴾١٧٧ٱۡ�َأ

فسأله عام سألتني  ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إىل رسول اهللا فقال الرجل: ليس عن الرب سألتك. فقال أبو ذر: 

املؤمن إذا «: ملسو هيلع هللا ىلصعنه، فقرأ عليه هذه اآلية، فأبى أن يرىض كام أبيت أن ترىض، فقال له رسول اهللا 

وذكره  ،رواه ابن مردويه »عمل حسنة رّسته ورجا ثوابها، و�ذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها

 .التفسريابن كثري يف 
اإلسالم واإليامن إذا اجتمعا تفرقا، فيفرس اإليامن باعتقاد القلب بوجود  وقد قال العلامء: إن

                          
 .الصحيح يف البخاري أخرجه  )١(

 .هريرة أيب حديث من وغريه مسلم أخرجه  )٢(



 ٧٣  م واإليامن) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسال٣(

 الرب، ووجود مالئكته، والبعث بعد املوت، واجلنة والنار.

ويُفرس اإلسالم بعمل اجلوارح، من النطق بالشهادتني، وبالصلوات اخلمس املفروضة، 

 وأداء الزكاة، وصوم رمضان، واحلج.

اإليامن من األعامل الباطنة، وقد اجتمعا هبذا التفسري يف حديث  وهي أعامل ظاهرة، كام أن

فالبد من  .»اإلسالم عالنية، واإليمان يف القلب«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرواه اإلمام أمحد عن أنس، أن النبي 

اجتامع اإليامن واإلسالم يف الشخص. ومعنى كون اإلسالم عالنية، أن املسلم عىل احلقيقة البد 

للناس، بحيث يشهدون له بموجبه، والناس شهداء اهللا يف أرضه، فريونه  أن يظهر إسالمه عالنية

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

 عالنية للناس، فيشهدون له بموجبه. وهذا معنى العالنية.

أي يعرف به  .!*"»ر الطر�قإن لإلسالم صوى ومناًرا كمنا«: ملسو هيلع هللا ىلصويدل عليه قول النبي 

صاحبه، فرتك الواجبات الظاهرة دليل واضح عىل انتفاء اإليامن الباطن، إذ إن اإليامن الصحيح 

 يف القلب، مستلزم للعمل الصالح بحسبه، ويمتنع أن يكون يف القلب إيامن تام بدون عمل.

 واإليامن يف إطالقه بمثابة اسم الدين يف شموله.

أال و�ن يف اجلسد مضغة، إذا صلحت «يف احلديث الصحيح:  ملسو هيلع هللا ىلصبي وهذا معنى قول الن

 .!+"»صلح اجلسد لكه، و�ذا فسدت فسد اجلسد لكه، أال و� القلب

يشري هبذا إىل أنه متى صلح القلب بعقيدة اإليامن، نشطت اجلوارح بأداء واجباهتا، وإذا 

واجلوارح جنوده التابعة اختل صالح القلب، اختل عمل اجلوارح، وقد وصفوا القلب بامللك، 

 له، تسعد بسعادته وتشقى بشقاوته، أشبه بالروح مع اجلسد.

ليس اإليمان باتلم�، ول�ن ما «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس، أن النبي  تارخيهورو البخاري يف 

وقر يف القلب وصدقه العمل، و�ن قوًما أهلتهم أما� املغفرة حىت خرجوا من ادلنيا وال حسنة 
                          

 .هريرة أيب حديث من املستدرك يف احلاكم أخرجه  )١(

 .بشري بن النعامن عن ومسلم البخاري رواه  )٢(
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أخذها احلسن  .»�سن الظن باهللا. و�ذبوا، لو أحسنوا الظن ألحسنوا العمل هلم، يقولون: �ن

 .البرصي، فقال: ليس اإليامن بالتحيل، وال بالتمني، ولكن ما وقر يف القلوب، وصدقته األعامل

 .وهلذا قال أبو ثور: اإليامن تصديق وعمل

ب� اإلسالم «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصنبي ثم ليعلم أن هذه املباين اخلمسة الواردة يف حديث ابن عمر، أن ال

ىلع مخس: شهادة أن ال � إال اهللا، وأن �مًدا رسول اهللا، و�قام الصالة، و�يتاء الز�ة، وصوم 
 .!*"»رمضان، واحلج

فهذه أصل اإلسالم ملن سأل عن اإلسالم، كام أهنا الفرقان بني املسلمني والكفار، وكام أهنا 

ادق اإلسالم من بني أهل الكفر والفسوق حمك التمحيص لصحة اإليامن، وهبا يعرف ص

ا، وباإلسالم دينًا، وبمحمد نبيًّا رسوالً.  والعصيان، وقد ذاق طعم اإليامن: من ريض باهللا ربًّ

ا،  :يف كتاب اإليامن -رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  إنه مما يسأل الناس عنه كثريً

اهرة أكثر من هذه اخلمسة التي هي أركان اإلسالم، قوهلم: إذا كان مما أوجب اهللا من األعامل الظ

فلامذا قال: اإلسالم مبني عىل هذه اخلمس: الشهادتني، والصالة، وأداء الزكاة، وصيام رمضان، 

 ؟وحج بيت اهللا احلرام

 .»فإنه جرب�ل أتا�م يعلم�م دين�م«ثم قال: 

ستسالمه لإلسالم، فأجاب: بأن هذه هي أظهر رشائع اإلسالم وأعظمها، وبقيامها يتم ا

 وبرتكه هلا يشعر بانحالله عن قيد اإلسالم.

ا، والذي جيب هللا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: والتحقيق أن النبي  ذكر الدين الذي هو استسالم العبد لربه مطلقً

ا له الدين،  ا عليه، ليعبد اهللا هبا، خملصً عبادة حمضة عىل األعيان، فيجب عىل كل من كان قادرً

 وهذه هي األركان اخلمسة.

ما سو ذلك، فإنام جيب بأسباب املصالح، فال يعم وجوهبا مجيع الناس، بل إما أن تكون و

ا عىل الكفاية كاجلهاد، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وما يتبع ذلك من إمارة،  فرضً
                          

 . ومسلم البخاري رواه  )١(



 ٧٥  م واإليامن) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسال٣(

وحكم، وفتيا، وحتديث، وغري ذلك. وإما أن جيب بسبب حق اآلدميني خيتص به من وجب له 

قط بإسقاطه، وكذلك ما جيب من صلة األرحام، وحقوق الزوجات، واألوالد، وعليه، وقد يس

واجلريان، والرشكاء، والفقراء، وكذلك قضاء الديون، ورد الغصوب، والعواري، والودائع، 

 واإلنصاف من الظامل، ومن الدماء، واألموال، واألعراض.

ىل شخص دون شخص، فكل هذه، هي حقوق اآلدميني، وإذا أُبرئوا منها سقطت، وجتب ع

ويف حال دون حال، ومل تكن عبادة هللا خيتص هبا كل أحد؛ وهلذا يشرتك يف أكثرها املسلمون 

واليهود والنصار، بخالف األركان اخلمسة، من الشهادتني، والصالة، والزكاة، والصيام، 

ص بكل أحد من املسلمني. -مع استطاعته  -واحلج   فإن وجوهبا خُ

ا ماليًّا فهي واجبة هللا، و لألصناف الثامنية مصارفها، ومل تطلب من والزكاة، وإن كانت  حقًّ

 الكفار لكوهنا من شعائر الدين... انتهى.

 ملسو هيلع هللا ىلصفمن ادعى وجود مسلم بدون إيامن فقد غلط، إال يف حالة املنافقني، فقد عاملهم رسول اهللا 

 كمسلمني، بام ظهر له من أعامهلم، ووكل رسائرهم إىل اهللا.

إن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنًا؛ هو خطأ، فال إسالم بدون إيامن، إال فقوهلم: 

لون األعامل يف مسمى  عىل رأي املرجئة، واجلهمية، القائلني: بأن اإليامن جمرد التصديق، فال يُدخِ

 اإليامن.

 وأهل السنة يقولون: اإليامن قول وعمل واعتقاد.

 االستثناء يف اإليامن دون اإلسالم

 العقائد السلفية القول باالستثناء يف اإليامن دون اإلسالم، بحيث يقول اإلنسان: أنا جر يف

 مؤمن إن شاء اهللا. قال السفاريني يف عقيدته:

ـــــــا نســـــــتثني ـــــــن يف إيامنن  ونح
 

ــتَبْنِ    مــن غــري شــك فاســتمع واسْ
 

وا يتناقلونه وهذا االستثناء يف اإليامن ليس له أصل، غري أن العلامء أدخلوه يف العقيدة، فأخذ
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بينهم، فمتى علم الرجل من نفسه أنه يؤمن باهللا، ويصدق بوجود الرب ومالئكته، وكتبه، 

ورسله، ويؤمن بالبعث بعد املوت، وباجلنة، والنار، فال مانع من إخباره بإيامنه عىل سبيل اجلزم، 

نزَِل إَِ�َۡنا وَ ﴿ لقوله سبحانه:
ُ
ٓ أ ِ َوَما ْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� قُولُٓوا

ُ
ٓ أ َم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق  َۧما

ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ  وِ�َ ٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ
ُ
ٓ أ وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَما

ُ
ٓ أ ۡسَباِط َوَما

َ
َحٖد َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

َ
أ

  .]١٣٦البقرة: [ ﴾١٣٦ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُمۡسلُِموَن 
قال:  »؟كيف أصبحت يا حارثة« :ملسو هيلع هللا ىلصيقل: قولوا: آمنا باهللا إن شاء اهللا. وقد قال النبي ومل 

ا. فقال:  فتْ  .»انظر ما تقول، فإن للك قول حقيقة«أصبحت مؤمنًا حقًّ زَ فقال: يا رسول اهللا، عَ

نفيس عن الشهوات، وأسهرت لييل بالقيام، وأظمأت هناري بالصيام، وكأين أنظر إىل عرش ريب 

ا، وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يف اجلنة يتنعمون فيها، وإىل أهل النار يف النار يعذبون فيها. فقال: بارزً 

 قال ابن رجب: روي هذا احلديث متصالً ومرسالً، واملرسل أصح. .!*"»عبد نّور اهللا قلبه«

ن للك إ«قالوا: نحن مؤمنون. فقال:  »ما أنتم؟«وقال هلم:  ملسو هيلع هللا ىلصوملا قدم وفد األزد عىل النبي 

فذكروا له رشائع  .قالوا: مخس عرشة خصلة يا رسول اهللا... »؟قول حقيقة، فما حقيقة إيمان�م

اإلسالم اخلمس، وأركان اإليامن، وما ختلقوا به من فعل اخلري، ذكره العالمة ابن القيم، يف كتاب 

 زاد املعاد.الوفود من 

ن االستثناء يف اليشء املوجود، أو مل ينكر عليهم جزمهم باإليامن، وأل ملسو هيلع هللا ىلصوالشاهد: أن النبي 

املايض ال حمل له، فال يسوغ أن يقول: صمت أمس املايض إن شاء اهللا، وال تصدقت بصدقة يف 

األمس املايض إن شاء اهللا، إذ ال حمل لالستثناء هنا، وإنام يستثنى يف األمر املستقبل الذي قد 

َوَ� َ�ُقولَنَّ لَِشاْۡيٍء إِّ�ِ فَاِعٞل ﴿  قال سبحانه:يفعله، ويعان عليه، أو ال يفعله، وال يعان عليه، كام
ۚ  ٢٣َ�ٰلَِك َغًدا  ُ ن �ََشآَء ٱ�َّ

َ
ٓ أ � ﴿ وقال: .]٢٤-٢٣الكهف: [ ﴾إِ�َّ ُ رَُسوَ�ُ ٱلرُّۡءيَا بِٱۡ�َّقِ لََّقۡد َصَدَق ٱ�َّ

ُ َءامِنَِ� ُ�َ  ِ�نَ َ�َۡدُخلُنَّ ٱلَۡمۡسِجَد ٱۡ�ََراَم إِن َشآَء ٱ�َّ  .]٢٧الفتح: [ ﴾ّلِقَِ� رُُءوَسُ�ۡم َوُمَقّ�ِ

                          
 .الزهد يف البيهقي أخرجه  )١(



 ٧٧  م واإليامن) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسال٣(

 .!*"»إن شاء اهللا«ويف الثالثة قال:  »واهللا ألغزون قر�ًشا، واهللا ألغزون قر�ًشا«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي
: للعلامء يف االستثناء يف اإليامن ثالثة أقوال: منهم من قال قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

هم من قال بجواز األمرين، إن شاء استثنى يف اإليامن متى بوجوبه، ومنهم من قال بمنعه، ومن

 علم من نفسه صحة إيامنه، وإن شاء ترك. وهذا هو أعدل األقوال.

 توسط (واو العطف) بني اإلسالم واإليامن

قد أشكل عىل بعض العلامء، توسط واو العطف بني اإلسالم واإليامن يف حديث جربيل 

إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمَ� َوٱلُۡمۡسلَِ�ِٰت َوٱلُۡمۡؤمِنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت ﴿ نه:عليه السالم، وكام يف قوله سبحا
ٰبَِ�ِٰت َوٱلَۡ�ِٰشعَِ� َوٱلَۡ�ِٰشَ�ٰ  ِٰ�ِ�َن َوٱل�َّ ِٰدَ�ِٰت َوٱل�َّ ِٰد�َِ� َوٱل�َّ ِت َوٱۡلَ�ٰنِتَِ� َوٱۡلَ�ٰنَِ�ِٰت َوٱل�َّ

 ِ� ٰٓ َ�ِٰت َوٱل�َّ �َِ� َوٱلُۡمتََصّدِ �َِ�ِٰت َوٱلُۡمَتَصّدِ ٰٓ فظنوا أن واو العطف يف  .]٣٥األحزاب: [ ﴾ِمَ� َوٱل�َّ

احلديث، ويف اآلية، تقتيض املغايرة، وبنوا عىل ذلك أن املسلمني غري املؤمنني، وهذا غري صحيح، 

 فإن هذه عطف صفات، جيوز أن تتفق وجتتمع يف موصوف واحد ال يتجزأ.
 إسالم بدون صيام، ومن استباح ترك أما رأيته كيف عطف الصائمني عىل املسلمني، وال

 الصيام كفر؟

اإلسالم اسامً ملا ظهر من األعامل، وجعل  ملسو هيلع هللا ىلص: قد جعل النبي رشح السنةوقال البغوي يف 

اإليامن اسامً ملا بطن من االعتقاد، وليس ذلك؛ ألن األعامل ليست من اإليامن، أو أن التصديق 

، وأهنام كاليشء الواحد، ومجاعهام الدين. بالقلب ليس من اإلسالم، بل ذلك تفصيل للجملة

فعطف املؤمنني عىل املسلمني يف اآلية، وكذا عطْف اإليامن عىل اإلسالم يف حديث جربيل، هو 

ِيَن ﴿ نظري عطف األعامل الصاحلات عىل اإليامن باهللا يف كثري من اآليات. كقوله: ُ ٱ�َّ وََعَد ٱ�َّ
ٰلَِ�ِٰت  ۡجٌر َعِظيٞم  َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ

َ
ۡغفَِرةٞ َوأ ِيَن َءاَمُنواْ ﴿ وقوله: .]٩املائدة: [ ﴾٩لَُهم مَّ ِ ٱ�َّ َو�َّ�ِ

 ۖ نَۡ�ُٰر
َ
ٰٖت َ�ۡرِي مِن َ�ۡتَِها ٱۡ� نَّ لَُهۡم َج�َّ

َ
ٰلَِ�ِٰت أ ْ ٱل�َّ ِيَن ﴿ وقوله: .]٢٥البقرة: [ ﴾وََعِملُوا إِنَّ ٱ�َّ

                          
 .عكرمة حديث من داود أبو أخرجه  )١(
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وْ 
ُ
ٰلَِ�ِٰت أ ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا َ�ِ�َّةِ َءاَمُنوا

إِنَّ  ١َوٱۡلَعۡ�ِ ﴿ وقوله: .]٧البينة: [ ﴾٧َ�ٰٓ�َِك ُهۡم َخۡ�ُ ٱلۡ
�َ�َٰن لَِ� ُخۡ�ٍ  ۡ�ِ  ٢ٱۡ�ِ ْ بِٱلصَّ ْ بِٱۡ�َّقِ َوتََواَصۡوا ٰلَِ�ِٰت َوتََواَصۡوا ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا إِ�َّ ٱ�َّ

واألعامل الصاحلة عمل اجلوارح، وال بد من لكون اإليامن: اعتقاد القلب.  .]سورة العرص[ ﴾٣

 اتفاقهام يف صحة اإلسالم واإليامن.
وقد قلت: إن اإلسالم بمثابة رأس اإلنسان؛ ألن رأس األمر اإلسالم، واإليامن بمثابة 

القلب، فهام يف جسم ال يتجزأ، يمد أحدمها اآلخر بالصحة، أو السقم، أشبه الروح مع اجلسد. 

ا بطل اآلخر، فكام أنه ال يوجد جسد إنسان بال روح، فكذلك ال يوجد وإذا بطل عمل أحدمه

إيامن بدون إسالم، فهام متالزمان، ال يفرتقان. وأمجع كلمة تقال يف التعريف باإلسالم وباإليامن: 

 أهنام قول باللسان، واعتقاد باجلنان، وعمل باجلوارح واألركان، أخذها الناظم، فقال:

ـــــا قـــــول وقصـــــد وعمـــــل  إيامنن
 

ــنقص بالزلــل  ــد بــالتقو وي  يزي
 

إن اسم اإليامن املطلق، هو  :يف كتاب اإليامن -رمحه اهللا- يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 بمثابة اسم الدين، فهو يشمل فعل األوامر وترك النواهي... انتهى.

ۖ قُل لَّمۡ ﴿ وقد أشكل عىل بعض العلامء قوله سبحانه: ۡعَراُب َءاَمنَّا
َ
تُۡؤِمُنواْ  ۞قَالَِت ٱۡ�

َ َورَُسوَ�ُۥ َ� يَلِتۡ  ْ ٱ�َّ يَ�ُٰن ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۖ �ن تُِطيُعوا ا يَۡدُخِل ٱۡ�ِ ۡسلَۡمَنا َولَمَّ
َ
ْ أ ُ�م َوَ�ِٰ�ن قُولُوٓا

ۡعَ�ٰلُِ�ۡم َشۡ� 
َ
َ َ�ُفورٞ رَِّحيٌم  ًٔ ّمِۡن أ فاستدل هبذه اآلية من ير أن  .]١٤احلجرات: [ ﴾١٤اۚ إِنَّ ٱ�َّ

م غري اإليامن، وأن املسلمني غري املؤمنني. وهذه اآلية نزلت يف أعراب اجلزيرة، ملا غشيهم اإلسال

جنود الصحابة، وخافوا أن يستأصلوهم بالقتل، أقبلوا وهم يقولون: آمنا آمنا. قبل أن يعرفوا 

ا من السيف؛ وهلذا قا  ل اهللا تعاىل:اإليامن، وقبل أن يدخل اإليامن يف قلوهبم، وإنام قالوا: آمنا خوفً

يَ�ُٰن ِ� قُلُو﴿ ا يَۡدُخِل ٱۡ�ِ ۡسلَۡمَنا َولَمَّ
َ
ۡعَراُب َءاَمنَّاۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنواْ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓواْ أ

َ
�ُِ�ۡمۖ ۞قَالَِت ٱۡ�

ۡعَ�ٰلُِ�ۡم َشۡ� 
َ
َ َورَُسوَ�ُۥ َ� يَلِۡتُ�م ّمِۡن أ ْ ٱ�َّ َ َ�ُفورٞ رَّحِ  ًٔ �ن تُِطيُعوا ۚ إِنَّ ٱ�َّ أي  - ﴾١٤يٌم ا

يَ�ُٰن ﴿ -استسلمنا  ا يَۡدُخِل ٱۡ�ِ ۡسلَۡمَنا َولَمَّ
َ
ۡعَراُب َءاَمنَّاۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنواْ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓواْ أ

َ
۞قَالَِت ٱۡ�

ۡعَ�ٰلُِ�ۡم َشۡ� 
َ
َ َورَُسوَ�ُۥ َ� يَلِۡتُ�م ّمِۡن أ ْ ٱ�َّ َ �َ  ًٔ ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۖ �ن تُِطيُعوا ۚ إِنَّ ٱ�َّ ُفورٞ رَِّحيٌم ا
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وعسى أن يدخل بعد حني، ألن (ملّا) تستعمل لنفي احلال فيام عسى أن  -أي إىل حد اآلن- ﴾١٤

 يقع.

 وقد ترجم عليه البخاري يف صحيحه. بام يقتيض تفسريه وتوضيحه، فقال:

 (باب)

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

يَ�ُٰن ِ� ﴿ ا يَۡدُخِل ٱۡ�ِ ۡسلَۡمَنا َولَمَّ
َ
ْ أ ْ َوَ�ِٰ�ن قُولُوٓا ۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنوا ۡعَراُب َءاَمنَّا

َ
۞قَالَِت ٱۡ�

ِ ٱۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ ﴿ وإذا كان عىل احلقيقة فهو مثل قوله: .]١٤احلجرات: [ ﴾قُلُو�ُِ�مۡ   ﴾إِنَّ ٱّ�ِيَن ِعنَد ٱ�َّ

 .]١٩آل عمران: [
أعطى رجاالً ومل يعطِ رجالً، قال سعد، فقلت: يا  ملسو هيلع هللا ىلصكر حديث سعد، وهو أن النبي ثم ذ

قال: ثم غلبني ما أجد،  »أْو مسلًما«فواهللا إين أراه مؤمنًا. فقال:  ؟رسول اهللا، ما لك عن فالن

إ� «ثم قال:  .»أْو مسلًما«فقلت: يا رسول اهللا. مالك عن فالن. فواهللا إين أراه مؤمنًا. فقال: 

 .»ألعطي الرجل العطاء وغ�ه أحب إيّل منه كراهية أن ي�به اهللا يف انلار ىلع وجهه

. فيصف هذا الرجل بأعامله الظاهرة  ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي  أحب من سعد أن يقول: إين أراه مسلامً

 املشاهدة، بخالف وصفه باإليامن الذي هو من أعامله الباطنة، والذي ال يطلع عليه إال اهللا.

دب يف التعبري، والنهي عن الغلو، واإلفراط يف املدح. ويف صحيح مسلم وهذا من حسن األ

يقال للرجل: ما أج�ه، ما أظرفه، وما أعقله، وما يف قلبه «قال يف صفة األمانة:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

 أو كام قال. »مثقال ذرة من اإليمان...

، فأقبلوا ونظري هؤالء األعراب قصة بني جذيمة، حني غشيهم خالد بن الوليد، بجنوده

مقالتهم وقتلهم،  ملسو هيلع هللا ىلصيقولون: صبأنا.. صبأنا. ومل حيسنوا قول: أسلمنا. فقتلهم خالد، فبلغ النبي 

 .»ا� إ� أبرأ إيلك ما صنع خادل«فقال: 

إن األعراب الذين مردوا عىل الرشك، وعبادة األوثان، وإنكار وجود الرب، والتكذيب 

َشدُّ ُ�ۡفٗر� ﴿ كام أخرب اهللا، بقوله سبحانه:بالبعث بعد املوت، وباجلنة والنار، فهم 
َ
ۡعَراُب أ

َ
ٱۡ�
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ُ َعلِيٌم َحِكيٞم  ٰ رَُسوِ�ۦِۗ َوٱ�َّ َ�َ ُ نَزَل ٱ�َّ
َ
�َّ َ�ۡعلَُمواْ ُحُدوَد َمآ أ

َ
ۡجَدُر �

َ
 .]٩٧التوبة: [ ﴾٩٧َونَِفاٗ�ا َوأ

إليامن، والعمل به، حتى فهم حيتاجون يف دخول اإليامن يف قلوهبم إىل وقت يعرفون فيه حقيقة ا

 تدخل حمبته يف قلوهبم، غري وقت اإلكراه بالسيف.
لعدم دخول اإليامن يف  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا رسعان ما ارتدوا عن دين اإلسالم بعد موت النبي 

 قلوهبم، الذي ينجم عنه الثبات عىل اإلسالم، واالستقامة عىل صالح األعامل.

ا بقرن اإليامن بصالح األعامل، لكونه ال ينفع إيامن  وكل من تأمل القرآن، فإنه جيده مملوءً

ْ وََعِملُواْ ﴿ بدون عمل، كام أنه ال ينفع عمل بدون إيامن. يقول اهللا تعاىل: ِيَن َءاَمُنوا ِ ٱ�َّ َو�َّ�ِ
ْ ِمۡنَها ِمن َ�َمرَ  ۖ ُ�ََّما ُرزِقُوا نَۡ�ُٰر

َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� نَّ لَُهۡم َج�َّ

َ
ٰلَِ�ِٰت أ ْ َ�َٰذا ٱل�َّ �ٖ ّرِۡزٗقا قَالُوا

 ۖ تُواْ بِهِۦ ُمتََ�ٰبِٗها
ُ
ِي ُرزِۡ�َنا ِمن َ�ۡبُلۖ َو�   .]٢٥البقرة: [ ﴾ٱ�َّ

وَن ﴿ وقال: ۡصَ�ُٰب ٱۡ�َنَّةِ� ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ٰلَِ�ِٰت أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ  ﴾٨٢َوٱ�َّ

ِي﴿ وقال: .]٨٢البقرة: [ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َخۡ�ُ ٱلَۡ�ِ�َّةِ إِنَّ ٱ�َّ
ُ
ٰلَِ�ِٰت أ البينة: [ ﴾٧َن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ

�َ�َٰن لَِ� ُخۡ�ٍ  ١َوٱۡلَعۡ�ِ ﴿ وقال: .]٧ ٰلَِ�ِٰت َوتََواَصۡواْ  ٢إِنَّ ٱۡ�ِ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ إِ�َّ ٱ�َّ
 ِ�ۡ ٰلَِ�ِٰت فَلَُهۡم ﴿ وقال: .]سورة العرص[ ﴾٣بِٱۡ�َّقِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ إِ�َّ ٱ�َّ

ۡجٌر َ�ۡ�ُ َمۡمُنوٖن 
َ
  .]٦التني: [ ﴾٦أ

وهكذا يف كثري من اآليات يشق إحصاؤها قُرن اإليامن بالعمل، فعطف األعامل الصاحلات 

إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمَ� َوٱلُۡمۡسلَِ�ِٰت ﴿ ه:عىل اإليامن، هو نظري عطف املؤمنني عىل املسلمني يف قول
  .]٣٥األحزاب: [ ﴾َوٱلُۡمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت 

ومثله حديث جربيل يف صفة اإلسالم، ثم صفة اإليامن، أشبه عطف األعامل الصاحلات عىل 

اهللا، اإليامن يف كثري من اآليات، لكون اإليامن هو اعتقاد وعمل، فلو أن رجالً قال: أنا أؤمن ب

ومالئكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد املوت، وأن اجلنة حق، وأن النار حق، ولكني ال أصيل، 

ا، وال ينفعه هذا التصديق بدون عمل  وال أصوم، وال أؤدي الزكاة... فإن هذا هو الكافر حقًّ
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 بموجبه؛ ألنه يعترب بأنه مكذب إليامنه.

اخلمس يف أوقاهتا، ويؤدي الزكاة الواجبة،  وبعكسه، لو رأينا إنسانًا حيافظ عىل الصلوات

ويصوم رمضان، ويفعل سائر رشائع اإلسالم، ولكنه ينكر وجود الرب، وينكر وجود املالئكة، 

ا، وهو املراد بقوله تعاىل:  ويكذب بالبعث بعد املوت ويكذب باجلنة والنار، فإن هذا كافر قطعً

عۡ ﴿
َ
ِيَن َ�َفُرواْ بَِرّ�ِِهۡمۖ أ َثُل ٱ�َّ ا مَّ ۡت بِهِ ٱلّرِ�ُح ِ� يَۡوٍ� َ�ِصٖف� �َّ َ�ۡقِدُروَن ِممَّ َ�ٰلُُهۡم َكَرَماٍد ٱۡشَتدَّ

َ�ُٰل ٱۡ�َعِيُد  � َ�ٰلَِك ُهَو ٱلضَّ ءٖ ۡ�َ ٰ َ�َ ْ ٓ إَِ�ٰ َما َعِملُواْ ﴿ وقوله: .]١٨إبراهيم: [ ﴾١٨َكَسُبوا َوقَِدۡمَنا
نُثوًرا   .]٢٣الفرقان: [ ﴾٢٣ ِمۡن َ�َمٖل فََجَعۡلَ�ُٰه َهَباٗٓء مَّ

لكون الرشك حمبطًا لسائر األعامل اخلريية، لكن الكافر متى عمل حسنة أطعم هبا يف الدنيا 

من صحة حال، وتكثري مال وعيال، وليس له يف اآلخرة من نصيب. وأما املؤمن فيطعم بحسنته 

واملنافقون الذين هم يف الدنيا، ويدخر ثواهبا يف اآلخرة، فيحصل احلسنتني، ويفوز بالسعادتني. 

يف الدرك األسفل من النار، كانوا يعملون أعامل اإلسالم الظاهرة، ولكنهم يبطنون الكفر 

والنفاق، فعاملهم الرسول كمعاملة املسلمني املؤمنني يف النكاح، والتوارث، ووكل رسائرهم إىل 

 اهللا تعاىل.

زأ، أشبه الروح واجلسد، فال واملقصود أن اإلسالم واإليامن أهنام يف الشخص جزء ال يتج

إسالم ملن ال إيامن له، وال إيامن ملن ال إسالم له. وقد قال أبو طالب املكي: مثل اإلسالم من 

اإليامن كمثل الشهادتني، إحدامها مرتبطة باألخر يف املعنى واحلكم. فلو قال: أشهد أن ال إله 

ا رسول اهللا؛ مل يصح إسال ا رسول اهللا، إال اهللا، وال أشهد أن حممدً مه، ولو قال: أشهد أن حممدً

ا. إذ إحدامها مرتبطة باألخر كيشء واحد.  وال أشهد أن ال إله إال اهللا مل يصح إسالمه أيضً

يف حديث جربيل بني اإلسالم واإليامن، فإن ذلك تفصيل لوظائف  ملسو هيلع هللا ىلصوأما تفرقة النبي 

شخص. فحرف الواو املتوسطة بني أعامل اجلوارح والقلوب، عىل ما توجبه هذه املعاين عىل كل 

اإلسالم واإليامن، هو حرف عطف صفات تتفق يف موصوف واحد بدون اختالف وتضاد، 

فليس فيها دليل عىل أن اإليامن واإلسالم خمتلفان يف احلكم، إذ إن اإليامن بالقلب ال ينفع إال 



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٨٢

به الرأس والقلب، فال باإلسالم باجلوارح، وإسالم اجلوارح ال ينفع إال باإليامن بالقلب، أش

يوجد شخص برأس دون قلب، وال بقلب دون رأس. فهذه الواو املتوسطة بني اإلسالم واإليامن 

 ﴾إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمَ� َوٱلُۡمۡسلَِ�ِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤمَِ�ِٰت ﴿ يف حديث جربيل، ويف قوله تعاىل:

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم  إِنَّ ﴿ هي نظري الواو يف قوله تعاىل: .]٣٥األحزاب: [
ُ
ٰلَِ�ِٰت أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ ٱ�َّ

َ�ِ�َّةِ 
  .]٧البينة: [ ﴾٧َخۡ�ُ ٱلۡ

 أول اختالف وقع زمن الصحابة يف مرتكب الكبائر

ا، ألن اهللا سبحانه علق  إن مسائل اإليامن واإلسالم، والكفر والنفاق، هي مسائل عظيمة جدًّ

من األحكام ومتعلقاهتا من السعادة والشقاوة، واستحقاق الفوز باجلنة، هبذه األسامء مسمياهتا 

 والنجاة من النار.

واالختالف يف مسمياهتا هو أول اختالف وقع يف هذه األمة، وهو خالف اخلوارج 

للصحابة، حيث كانوا يكفرون بالذنب، وأخرجوا عصاة املوحدين من اإلسالم بالكلية، 

وعاملوهم معاملة الكفار؛ من استحالهلم دماء املسلمني وأمواهلم، وأدخلوهم يف حظرية الكفر، 

لوا قوله سبحانه: ُ ﴿ وتأوّ ا �ِيَها وََغِضَب ٱ�َّ َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ َوَمن َ�ۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ
َعدَّ َ�ُۥ َعَذابًا َعِظيٗما 

َ
  .]٩٣النساء: [ ﴾٩٣َعلَۡيهِ َولََعَنُهۥ َوأ

اعة أهل السنة يقولون: هذا جزاؤه إن جازاه. ولكن قد يتخلف هذا اجلزاء بمقتىض عفو ومج

 اهللا عنه، أو بالتوبة املقبولة، أو احلسنات املاحية، أو املصائب املكفرة، ومن نوقش احلساب عذب.

ال يز� الزا� ح� يز� وهو مؤمن، وال �رسق السارق ح� �رسق وهو «ومثله حديث: 

 .!*"»�رشب اخلمر ح� �رش�ها وهو مؤمن مؤمن، وال

فهذا احلديث مما استدل به اخلوارج، وهو من أحاديث الوعيد متر كام جاءت، وهو نفي 

                          
 .هريرة أيب حديث من عليه متفق  )١(



 ٨٣  م واإليامن) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسال٣(

لكامل اإليامن، وليس بنفي ألصل اإليامن، لكون نفي البعض ال يستلزم نفي الكل. وألن الناس 

ن، ونحن إذا تكلمنا يف اإلسالم متفاوتون يف األعامل، فمنهم كامل اإليامن، ومنهم ناقص اإليام

 واإليامن، أو يف املسلمني واملؤمنني، فإنام نتكلم عىل حالة الناس الظاهرة حسب القاعدة.

فمن يتسمى باإلسالم أو اإليامن، وهو ال يصيل الصلوات اخلمس املفروضة، وال يؤدي 

يقة له، ما هو إال الزكاة الواجبة، وال يصوم رمضان، فال شك أن إسالمه مزيف مغشوش ال حق

إسالم باللسان، يكذبه احلس والوجدان، والسنّة والقرآن. ومن ادعى ما ليس فيه فضحته 

ِيَن �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ٱۡلُ�ۡفرِ مَِن ﴿ شواهد االمتحان. يقول اهللا: َها ٱلرَُّسوُل َ� َ�ُۡزنَك ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ۞

 َ ۡفَ�ٰهِِهۡم َول
َ
ِيَن قَالُٓواْ َءاَمنَّا بِأ   .]٤١املائدة: [ ﴾ۡم تُۡؤِمن قُلُوُ�ُهمۛۡ ٱ�َّ

من جارُه بوائَقه«: ملسو هيلع هللا ىلصومثله قول النبي 
ْ
ال يؤمن «وكذلك قوله:  ،!*"»ال يؤمن من ال يَأ

 فكله نفي لكامل اإليامن وليس نفيًا لإليامن بالكلية. ،!+"»أحد�م حىت �ب ألخيه ما �ب نلفسه

لسانه و�ده، واملؤمن من أمنه انلاس  املسلم من سلم املسلمون من«: ملسو هيلع هللا ىلصومثله قول النبي 

من حديث ابن عمر وفضالة بن عبيد، فإنه يعني بذلك:  ،رواه أهل السنن »ىلع دمائهم وأمواهلم

كامل اإلسالم واإليامن، وإال فمن املعلوم أن السالمة من اليد واللسان، واألمن عىل الدماء 

 .واألموال، هو أمر يتصف به املسلم والكافر عىل السواء

فهذا نفي لكامل الصالة  !,"»ال صالة حبرضة طعام، وال وهو يدافعه األخبثان«نظريه حديث: 

ا، وليس بنفي للصالة من أصلها. فقد قال الفقهاء بجواز صالته، وكوهنا تؤدي فريضته.  أيضً

فتشبث اخلوارج بمثل هذه اآلية السابقة، وبمثل هذه األحاديث. ثم حدث بعدهم خالف 

 قوهلم باملنزلة بني املنزلتني؛ يعني أن مرتكب الكبرية ليس بكافر وال مسلم.املعتزلة يف 

 ثم حدث خالف املرجئة، وقوهلم: إن الفاسق مؤمن كامل اإليامن.

                          
 .الكعبي رشيح أيب عن البخاري رواه  )١(

 .مالك بن أنس حديث من عليه متفق  )٢(

 .عنها اهللا ريض عائشة، عن مسلم رواه  )٣(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٨٤

ُ َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ﴿ ْ �ِيهِ ِمَن ٱۡ�َّقِ �ِإِۡذنِهِۦۗ َوٱ�َّ ْ لَِما ٱۡخَتلَُفوا ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ  َ�َهَدى ٱ�َّ
ۡسَتقِيٍ�  فقالوا: املسلم مؤمن بإيامنه، فاسق بكبريته. وربام قالوا: . ]٢١٣البقرة: [ ﴾٢١٣ِصَ�ٰٖط مُّ

 املسلم العايص ناقص اإليامن.

 حقيقة النفاق وتفاصيله

: هو من جنس اخلداع، واملكر، وإظهار اخلري، وإبطان خالفه. وهو يف النفاق يف اللغة العربية

 :الرشع ينقسم إىل قسمني

: النفاق األكرب، وهو أن يظهر اإلنسان اإليامن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم أحدمها

 ملسو هيلع هللا ىلصاآلخر، ويبطن ما يناقض ذلك أو بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان عىل عهد رسول اهللا 

 ونزل القرآن بذم أهله وتكفريهم. وأخرب أن أهله يف الدرك األسفل من النار.

غر، وهو نفاق العمل: وهو أن يظهر اإلنسان عالنية صاحلة، ويبطن ما : النفاق األصالثاين

 خيالف ذلك.

وأصول هذا النفاق يرجع إىل هذه اخلصال املذكورة يف حديث عبد اهللا بن عمرو، عن 

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

 »ث كذب، و�ذا وعد أخلف، و�ذا خاصم فجر، و�ذا اعهد غدرمن انلفاق حىت يدعها: إذا حدّ 
 رواه البخاري ومسلم.

آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب، و�ذا وعد «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوكذا حديث أيب هريرة، عن النبي 

 .رواه يف الصحيحني »أخلف، و�ذا ائتمن خان

به، وإن فهذه هي من مجلة كبائر الذنوب التي صاحبها حتت مشيئة اهللا عز وجل إن  شاء عذّ

 شاء عفا عنه.

لم فسوق، وقتاهل سسباب امل«: ملسو هيلع هللا ىلصوكام أن الكفر نوعان: كفر أصغر ال خيرج عن امللة، كقوله 



 ٨٥  م واإليامن) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسال٣(

 .!+"»اثنتان يف انلاس هما بهم �فر: الطعن يف األ�ساب وانلياحة ىلع امليت«وقوله:  ،!*"»�فر

فر اإلباء واالستكبار مثل كفر أيب أما الكفر املخرج عن امللة، فهو كفر اجلحود، وكفر العناد، وك

وصدق القرآن النازل عليه، ولكنه آثر عليه ملة  ملسو هيلع هللا ىلصطالب ونحوه فقد اعرتف بصدق نبوة حممد 

أبيه عبد املطلب، فقال عند موته: أنا أموت عىل ملة عبد املطلب. وأبـى أن يقول: ال إله إال اهللا. 

نَه عنك«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا 
ُ
ِيَن ﴿ فأنزل اهللا: ،!,"»ألستغفرن لك ما لم أ ِ َوٱ�َّ َما َ�َن لِلنَِّ�ّ

ُهۡم  َّ�
َ
َ لَُهۡم � ْوِ� قُۡرَ�ٰ مِۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

ُ
ْ أ ْ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓوا ن �َۡسَتۡغفُِروا

َ
ْ أ ۡصَ�ُٰب َءاَمُنٓوا

َ
أ

َ إِنََّك َ� �َ ﴿ وأنزل اهللا يف أيب طالب: .]١١٣التوبة: [ ﴾١١٣ٱۡ�َِحيِم  ۡحَبۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
َ
ۡهِدي َمۡن أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن 
َ
  .]٥٦القصص: [ ﴾٥٦َ�ۡهِدي َمن �ََشآُءۚ وَُهَو أ

 ؟هل املنافقون داخلون يف مسمى املؤمنني كدخوهلم يف مسمى املسلمني

 : إن اخلطاب بـ١٢٥ص  ،يف كتاب اإليامن -رمحه اهللا  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ِ�ٞم َ�ٰٓ ﴿
َ
ْۗ َولِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٌب أ ْ ٱنُظۡرنَا َوٱۡسَمُعوا ْ َ�ِٰعَنا َوقُولُوا ْ َ� َ�ُقولُوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�١٠٤﴾ 

يدخل فيه كل من أظهر اإليامن من مؤمن، ومنافق يف الباطن. قال: وحقيقة األمر؛ أن من مل يكن 

ا، يقال إنه مسلم، ومعه  إيامن يمنعه من اخللود يف النار، وهذا أمر متفق عليه بني من املؤمنني حقًّ

 أهل السنة.
لكن هل يطلق عليه اسم اإليامن؟. هذا هو الذي تنازعوا فيه، فقيل: يقال مسلم وال يقال 

 مؤمن، وقيل بل يقال مؤمن.

والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص اإليامن، فاسق بكبريته، فال يعطى اسم اإليامن املطلق 

 له، وال يسلب عنه كله... انتهى. وقد قال السفاريني يف عقيدته:ك

                          
 .مسعود ابن عن ومسلم البخاري رواه  )١(

 .وغريه الدويس هريرة أيب عن ومسلم أمحد اإلمام رواه  )٢(

 .حزن بن املسيب حديث من عليه متفق  )٣(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٨٦

ـــــامن ـــــن اإلي ـــــرء م ـــــرج امل  ال خي
 

 بموبقــــات الــــذنب والعصــــيان 
 

ــــــــا ــــــــه أن يتوب  وواجــــــــب علي
 

ـــا   مـــن كـــل مـــا جـــرّ عليـــه حوب
 

 ومـــن يمـــتْ ومل يتـــبْ مـــن اخلطـــا
 

ــــا  ــــذي العط ــــوضٌ ل ــــأمره مف  ف
 

ـــتقم  فـــإن يشـــأْ يعفـــو وإن شـــاء ان
 

 أجــزل الــنعموإن يشــأ أعطــى و 
 

ۡح َصۡدَرهُۥ﴿ ن َ�ۡهِديَُهۥ �َۡ�َ
َ
ُ أ أي لإليامن، فيفرح به ويندفع إىل القيام بفرضه  - ﴾َ�َمن يُرِدِ ٱ�َّ

ن يُِضلَُّهۥ َ�َۡعۡل َصۡدَرهُۥ َضّيًِقا َحرَٗجا ﴿ -ونفله، وصالته وزكاته وصيامه 
َ
ۡسَ�ِٰم� َوَمن يُرِۡد أ لِۡ�ِ

ُد ِ� ٱل عَّ �ََّما يَصَّ
َ
� َك� َمآءِ ا من أمره وهنيه، وصالته  .]١٢٥[األنعام:  ﴾سَّ رجً ا بذكر اإلسالم، حَ أي ضيقً

ۡسَ�ِٰم َ�هُ ﴿ وزكاته، وصيامه ُ َصۡدَرهُۥ لِۡ�ِ َح ٱ�َّ َ�َمن َ�َ
َ
ّ�ِهِۦأ ٰ نُورٖ ّمِن رَّ   .]٢٢[الزمر:  ﴾َو َ�َ

ــــــــا ــــــــة قلبً ــــــــت اهلداي  وإذا حل
 

ــــاءُ   ــــادة األعض ــــطت يف العب  نش
 

ا� من أحييته منا فأحيه ىلع اإلسالم «عىل اجلنازة أنه يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصء النبي وكان من دعا

لكونه  .!*"»ومن توفيته منا فتوفه ىلع اإليمان -أي ىلع العمل �رشائع اإلسالم والسّنة  -والسنة 

 إذا مات انقطع عنه العمل، وبقي معه اإليامن.

قولون بأن املسلمني غري املؤمنني، يبقى معنا آية هي موضع إشكال عند بعض العلامء الذين ي

ۡخرَۡجَنا َمن َ�َن �ِيَها ِمَن ٱلُۡمۡؤمِنَِ� ﴿ وهي قوله تعاىل:
َ
َ�َما وََجۡدنَا �ِيَها َ�ۡ�َ َ�ۡيٖت ّمَِن  ٣٥فَأ

  .]٣٦-٣٥الذاريات: [ ﴾٣٦ٱلُۡمۡسلِِمَ� 
ع التعبري عن فظنوا أن املسلمني غري املؤمنني، وأن املؤمنني غري املسلمني، والقرآن ينوّ 

َها ﴿ املسلمني واملؤمنني، فأحيانًا يسميهم باملسلمني يف كثري من آيات القرآن املبني، كقوله: ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ۡسلُِموَن  نُتم مُّ
َ
َ َحقَّ ُ�َقاتِهِۦ َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ ِيَن َءاَمُنواْ ٱ�َُّقواْ ٱ�َّ   .]١٠٢آل عمران: [ ﴾١٠٢ٱ�َّ

 ﴿ وقوله:
َ
َ َوَ� قُۡل َ�ٰٓأ �َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ ٱ�َّ

َ
ِۢ بَۡيَنَنا َو�َۡيَنُ�ۡم � ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء ۡهَل ٱلِۡكَ�ِٰب َ�َعالَۡوا

نَّا  ٔٗ �ُۡ�َِك بِهِۦ َشۡ� 
َ
ْ بِ� ْ ٱۡشَهُدوا ْ َ�ُقولُوا ِۚ فَإِن تََولَّۡوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن ٱ�َّ

َ
ا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ

                          
 .هريرة أيب حديث من وأمحد داود وأبو ماجه ابن أخرجه  )١(



 ٨٧  م واإليامن) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسال٣(

  .]٦٤آل عمران: [ ﴾٦٤لُِموَن ُمسۡ 
ٰ بَِهآ إِبَۡ�ِٰ� ﴿ وقوله: َ ٱۡصَطَ�ٰ لَُ�ُم ٱّ�ِيَن فََ� َ�ُموُ�نَّ  َۧوَو�َّ ُم بَنِيهِ َوَ�ۡعُقوُب َ�َٰبِ�َّ إِنَّ ٱ�َّ

ۡسلُِموَن  نُتم مُّ
َ
ويف كثري من اآليات يشق إحصاؤها، وقالوا: اإلسالم هو  .]١٣٢البقرة: [ ﴾١٣٢إِ�َّ َوأ

استسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة، والرباءة من الرشك، ومثله التعبري باإلسالم واإليامن، 

ِ ٱۡ�ِۡسَ�ٰمُ ﴿ كقوله: َوَمن يَبۡتَِغ َ�ۡ�َ ﴿ وقوله: -أي اإليامن  - .]١٩آل عمران: [ ﴾إِنَّ ٱّ�ِيَن ِعنَد ٱ�َّ
  .]٨٥آل عمران: [ ﴾٨٥ِ� ٱ�ِخَرةِ ِمَن ٱلَۡ�ِٰ�ِ�َن ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو 

التابعني  ملسو هيلع هللا ىلصفاملسلمون هم املؤمنون، واملؤمنون هم املسلمون، ألن االسمني صفة ألمة حممد

لدينه، كام يف احلديث يف قصة وقوع التزاحم عىل املاء بني املهاجرين واألنصار، فقال املهاجري: يا 

أبدعوى اجلاهلية وأنا «وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصيا لألنصار، فغضب رسول اهللا  للمهاجرين، وقال األنصاري:

 .!*"»ب� أظهر�م؟ اتر�وها ذميمة، وادعوا بدعوى اهللا اذلي سما�م املسلم� املؤمن� عباد اهللا

فهذه الكلامت هي التي جتمع شمل املسلمني، ويكونون هبا عباد اهللا إخوانًا، املسلم أخو 

خۡ ﴿ املسلم، فقوله تعاىل:
َ
َ�َما وََجۡدنَا �ِيَها َ�ۡ�َ َ�ۡيٖت ّمَِن  ٣٥رَۡجَنا َمن َ�َن �ِيَها ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� فَأ

فيحتمل أنه أراد باملسلمني: املستسلمني باخلضوع، والطاعة  .]٣٦-٣٥الذاريات: [ ﴾٣٦ٱلُۡمۡسلِِمَ� 

ۡعَراُب ﴿ للدعوة، وهو معنى ما فرسه البخاري من قوله تعاىل:
َ
ۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنواْ ۞قَالَِت ٱۡ� َءاَمنَّا

يَ�ُٰن ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۖ  ا يَۡدُخِل ٱۡ�ِ ۡسلَۡمَنا َولَمَّ
َ
ْ أ وقد  -أي استسلمنا- .]١٤احلجرات: [ ﴾َوَ�ِٰ�ن قُولُوٓا

. وحيتمل أنه من تنويع االسم الذي كثر وروده يف القرآن، كقوله:  سمى اهللا اإلسالم سلامً

﴿ 
َ
ۡن أ

َ
ۡن َهَدٮُٰ�ۡم َ�ُمنُّوَن َعلَۡيَك أ

َ
ُ َ�ُمنُّ َعلَۡيُ�ۡم أ َّ إِۡسَ�َٰمُ�م� بَِل ٱ�َّ َ�َ ْ ْۖ قُل �َّ َ�ُمنُّوا ۡسلَُموا

يَ�ِٰن إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�   فعرب عن اإلسالم باإليامن. .]١٧احلجرات: [ ﴾١٧لِۡ�ِ

 

 

                          
 .جابر حديث من الرتمذي أخرجه  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٨٨

 

 زيادة اإليامن ونقصانه

يزيد بالطاعة، وبتدبر القرآن، وقد اتفق أهل السنة عىل أن اإليامن يزيد وينقص؛ أي 

ُ ﴿ وبالذكر، واملوعظة، وينقص باملعصية، يقول اهللا تعاىل: ِيَن إِذَا ُذكَِر ٱ�َّ َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱ�َّ إِ�َّ
ُوَن  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ِيَن يُقِيُموَن  ٢وَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم �ذَا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتُهۥ َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ ٱ�َّ

ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن  لَٰوةَ َوِممَّ ۚ  ٣ٱلصَّ ا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ
ُ
  .]٤-٢األنفال: [ ﴾أ

ِيَن َءاَمنُ ﴿ وقال: ا ٱ�َّ مَّ
َ
يُُّ�ۡم َزاَدتُۡه َ�ِٰذهِۦٓ إِيَ�ٰٗناۚ فَأ

َ
ن َ�ُقوُل � نزِلَۡت ُسوَرةٞ فَِمۡنُهم مَّ

ُ
واْ �ذَا َمآ أ

وَن  َرٞض فََزاَدۡ�ُهۡم رِۡجًسا إَِ�ٰ رِۡجِسِهۡم  ١٢٤فََزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوُهۡم �َۡسَتبِۡ�ُ ِيَن ِ� قُلُو�ِِهم مَّ ا ٱ�َّ مَّ
َ
َوأ

  .]١٢٥-١٢٤التوبة: [ ﴾١٢٥َوَماتُواْ َوُهۡم َ�ٰفُِروَن 
ا، لكون النفاق  خمالفة الرس للعالنية، وقد وجد الصحابة هذا األمر يف أنفسهم حتى ظنوه نفاقً

 -ريض اهللا عنه  -فرو اإلمام أمحد، والرتمذي، وابن حبان يف صحيحه من حديث أيب هريرة 

قال: قلنا يا رسول اهللا: ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا، وزهدنا يف الدنيا، وكنا من أهل اآلخرة، 

لو «: ملسو هيلع هللا ىلصفسنا؟! فقال رسول اهللافإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهلنا، وشممنا أوالدنا، أنكرنا أن

أن�م إذا خرجتم من عندي كنتم ىلع حال�م، لزارت�م املالئ�ة يف �الس�م وطرق�م، ولو 
 .»لم تذنبوا ذلهب اهللا ب�م، وجلاء بقوم يذنبون، ثم �ستغفرون، فيغفر هلم

ن فقال: نكو ،»وما ذاك«فقال: يا رسول اهللا، نافق حنظلة. قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوجاء حنظلة إىل النبي 

عندك، تذكرنا باجلنة والنار كأهنام رأي عني، فإذا خرجنا من عندك، فآنسنا أهلنا، وشممنا 

ا مما تقول! فقال:  أما إن�م لو ت�ونون ىلع احلال اليت تقومون بها من «أوالدنا، نسينا كثريً

رواه  »عندي لزارت�م املالئ�ة يف �الس�م وطرق�م، ول�ن يا حنظلة، ساعة وساعة

 .يحهمسلم يف صح

ثم إن الناس يتفاوتون يف اإليامن، ويف الثبات عليه، وحسن االستقامة فيه، حتى يكون منهم 



 ٨٩  م واإليامن) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسال٣(

 من إيامنه كاجلبل يف الثبات والرسوخ، كام قيل:

ـــه ـــيات وقلب ـــال الراس ـــزول اجلب  ت
 

 عــىل العهــد ال يلــوي وال يتلعــثم 
 

ِيَن َءاَمُنواْ بِٱلَۡقۡوِل ٱ�َّابِِت ﴿ ُ ٱ�َّ ٰلِِمَ�ۚ  يُثَّبُِت ٱ�َّ ُ ٱل�َّ ۡ�َيا َوِ� ٱ�ِخَرةِ� َوُ�ِضلُّ ٱ�َّ ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
ُ َما �ََشآُء   .]٢٧إبراهيم: [ ﴾٢٧َوَ�ۡفَعُل ٱ�َّ

 والقول الثابت هو اإليامن الراسخ املستلزم للعمل الصالح.

هم الذين ومن الناس من إيامنه مثقال ذرة، ينقدح الشك يف دينه بأول عارض من شبهة، ف

نَّ بِهِۦۖ �ۡن ﴿ عناهـم القـرآن بقوله:
َ
َصابَُهۥ َخۡ�ٌ ٱۡطَمأ

َ
ٰ َحۡرٖف� فَإِۡن أ َ�َ َ َومَِن ٱ�َّاِس َمن َ�ۡعُبُد ٱ�َّ

اُن ٱلُۡمبُِ�  ۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱۡ�ُۡ�َ ۡ�يَا َوٱ�ِخَرةَ ٰ وَۡجهِهِۦ َخِ�َ ٱ�ُّ َصاَ�ۡتُه فِۡتَنٌة ٱنَقلََب َ�َ
َ
احلج: [ ﴾١١أ

نزلت يف األعراب، كان أحدهم إذا دخل يف اإلسالم، فإن ولد له ولد ونتجت إبله وخيله،  .]١١

ونزل به الغيث، قال: هذا دين طيب، واطمأن به، وإن أصيب بمرض، أو مات أحد من أهله، أو 

خل من إبله، أو أصيب الناس باجلدب، قال: هذا دين سيِّئ، وتشاءم به وارتد عنه، لكونه مل تد

 بشاشة اإليامن يف قلبه، ومل يذق حالوته، فرسعان ما ارتد عنه سخطة له.
 .!*"»إن الرجل يلخرج من بيته ومعه دينه، ف�جع إيله وما معه من دينه يشء«ويف احلديث: 

بأهنا ستكون فتن كقطع الليل املظلم، يصبح فيها الرجل مؤمنًا، ويميس  ملسو هيلع هللا ىلصوأخرب النبي 

ا، يبيع دينه بعرض م ولن ننسى النص الثابت يف كفر تارك الصالة، فرو مسلم  ،!+"ن الدنياكافرً

 .»ب� الرجل و�� الرشك وال�فر ترك الصالة«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر، أن النبي 

رواه  »العهد اذلي بيننا و�ينهم الصالة، من تر�ها فقد �فر«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن بريدة، أن النبي 

 صحيحهوابن حبان يف  ،نسائي، وابن ماجهوصححه ال ،اإلمام أمحد، وأبو داود، والرتمذي

                          
 .مسعود بن اهللا عبد حديث من الكبري يف والطرباين النسائي أخرجه  )١(

 فيها الرجل يصبح املظلم الليل كقطع فتناً  باألعامل بادروا: «بلفظ هريرة أيب عن مسلم رواه حديث من  )٢(

 أمحد إلماما وكذا.  »الدنيا من بعرض دينه أحدهم يبيع كافراً، ويصبح مؤمناً، ويميس كافراً، ويميس مؤمناً،

 .مسنده يف



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٩٠

 وقال: صحيح وال نعلم له علة.

 .»رأس األمر: اإلسالم، وعموده: الصالة«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويدل له ما رواه الرتمذي عن معاذ أن النبي 

وعمود اليشء هو: قوامه الذي يستقيم به، ويسقط برتكه، وال ينبغي أن ننخدع بمن قال: 

ريف الكلم عن مواضعه، إذ هذا من األمر الرصيح الذي ال يقبل كفر دون كفر، فإن هذا من حت

التأويل، ومتى أمجع العلامء عىل كفر من استباح ترك الصالة، أو الزكاة، أو الصيام بال خالف، 

ا، إذ كفره من جنس كفر  ا وعنادً ا عىل تركها، أشد كفرً فإن العارف بوجوهبا، ثم يرص مستمرًّ

 إبليس، وكفر اليهود.

ا، وهلذا كان السلف الصالح مع الع ا عن فعلها، مؤمن بوجوهبا أبدً لم أنه ال يرص مستكربً

دثوا بأنه ذو  يسموهنا: امليزان، فإذا أرادوا أن يبحثوا عن دين إنسان، سألوا عن صالته، فإن حُ

حظ من املحافظة عىل الصالة يف اجلامعات، علموا بأنه ذو دين، وشهدوا له بموجبه، وإن حدثوا 

ال حظ له من الصالة، علموا بأنه ال دين له ومن ال دين له جدير بكل رش، بعيد عن كل بأنه 

َكٰوةَ ﴿ خري، وعادم اخلري ال يعطيه، وكل إناء ينضح بام فيه ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوَءاتَُوا ْ ٱلصَّ قَاُموا
َ
ْ َوأ فَإِن تَابُوا

ُل ٱ�َ�ِٰت لَِقۡو�ٖ �َ    .]١١التوبة: [ ﴾١١ۡعلَُموَن فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ� ٱّ�ِيِن� َوُ�َفّصِ
ــاـخســ ــرك الصــالة وخاب ــذي ت  ر ال

 

ــــا  ا ومثاب ــــاحلً ا ص ــــادً ــــى مع  وأب
 

ـــه ـــبك أن ـــدها فحس ـــان جيح  إن ك
 

ا مرتابـــا   أضـــحى بربـــك كـــافرً
 

 أو كــــان يرتكهــــا لنــــوع تكاســــل
 

 غطى عىل وجه الصـواب حجابـا 
 

ـــــه ـــــا ل ـــــك رأي  فالشـــــافعي ومال
 

ـــا  ـــام عقاب ـــد احلس ـــب ح  إن مل يت
 

 .»أن تارك الصالة اكفر«: ملسو هيلع هللا ىلصن نرص املروزي: سمعت إسحاق يقول: صح عن النبي قال حممد ب

ا من غري عذر حتى  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي  أن تارك الصالة عمدً

 يذهب وقتها كافر.

: قد ذهب مجاعة من الصحابة ومن بعدهم إىل تكفري من وقال احلافظ عبد العظيم املنذري



 ٩١  م واإليامن) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسال٣(

ا تركها حتى خيرج مجيع وقتها.ترك الصالة متعم  دً

عمر بن اخلطاب، وعبد اهللا بن مسعود، وعبد اهللا ابن عباس،  -أي من الصحابة-منهم 

 ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد اهللا، وأبو الدرداء.

ومن غري الصحابة: أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبد اهللا بن املبارك، والنخعي، 

السختياين، وأبو داود الطياليس، وأبو بكر بن أيب شيبة، وزهري بن  واحلكم بن عيينة، وأيوب

 حرب، وغريهم. ذكره املنذري يف الرتهيب عن ترك الصالة.

ا من -رمحه اهللا- قال العالمة ابن القيم : ال خيتلف املسلمون، أن ترك الصالة املفروضة عمدً

ثم قتل النفس، وأخذ األموال، ومن أعظم الذنوب، وأكرب الكبائر، وأن إثمه عند اهللا أعظم من إ

ض لسخط اهللا وخزيه، وعقوبته يف الدنيا واآلخرة.  إثم الزنا، والرسقة، ورشب اخلمر، وأنه متعرّ

قال: وأفتى سفيان الثوري، وأبو عمرو األوزاعي، وعبد اهللا بن املبارك، ومحاد بن زيد، 

ابن راهويه، وأصحاهبم: بأنه ووكيع بن اجلراح، ومالك بن أنس، والشافعي، وأمحد، وإسحاق 

ا من غري عذر، ودُعي إليها وقال: ال أصيل.... انتهى من كتاب   .الصالةيقتل متى تركها عمدً

باب خوف املؤمن أن حيبط عمله وهو ال ، وقال: صحيحهوقد ترجم عىل معناه البخاري يف 

 . ثم ذكر النفاق، وكونه ال خيافه إال مؤمن، وما أمنه إال منافق.يشعر

ا ألهله يوم القيامة  انقالب اإليامن نورً

ا عىل الرصاط املعروض  ا عىل أهله بحسبه يوم القيامة، فيكون نورً ثم إن هذا اإليامن ينقلب نورً

وهو دحض مزلة جتري بالناس أعامهلم عليه،  -كاخلشبة املعروضة فوق القليب  -عىل متن جهنم 

نهم من يمر كأجاويد اخليل واإلبل. ومع كونه فمنهم من يمر كالربق، ومنهم من يمر كالريح، وم

دحض مزلة وبجانبه كالليب مثل الشوك تـخطف الـناس، ومع هـذا: فإنه مـظلم ويُعطى الناس 

نورهم كلٌّ حسب إيـامنـه، فمنهم من نوره كاجلبل، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره 



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٩٢

يَوَۡم ﴿ مرة وينطفئ أخر. يقول اهللا تعاىل: كالرساج، ومنهم من نوره عىل طرف إهبام قدمه، يتّقد
ٰٞت  ٮُٰ�ُم ٱۡ�َوَۡم َج�َّ يَۡ�ٰنِِهم� �ُۡ�َ

َ
يِۡديِهۡم َو�ِ�

َ
َ�ۡرِي مِن تََرى ٱلُۡمۡؤمِنَِ� َوٱلُۡمۡؤمَِ�ِٰت �َۡسَ�ٰ نُورُُهم َ�ۡ�َ �

نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡوُز ٱلَۡعِظيُم 
َ
  .]١٢[احلديد:  ﴾١٢َ�ۡتَِها ٱۡ�
يَۡ�ٰنِِهمۡ ﴿

َ
يِۡديِهۡم َو�ِ�

َ
ۥۖ نُورُُهۡم �َۡسَ�ٰ َ�ۡ�َ � ِيَن َءاَمُنواْ َمَعُه ُ ٱ�َِّ�َّ َوٱ�َّ َ�ُقولُوَن  يَۡوَم َ� ُ�ۡزِي ٱ�َّ

ءٖ قَِديرٞ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ تِۡمۡم َ�َا نُوَرنَا َوٱۡغفِۡر َ�َاۖٓ إِنََّك َ�َ

َ
 .]٨: التحريم[ ﴾٨َر�ََّنآ �

ا يدخلـون به طرف الرصاط، ثم ينطفئ عنهم، فعنـد ذلك يقولون  ويُعطى املنافقـون نـورً

ْ نُوٗرۖ� فَُ�َِب ... ﴿ للمؤمنني: ْ َوَرآَءُ�ۡم فَٱۡ�َِمُسوا ٱنُظُرونَا َ�ۡقَتبِۡس ِمن نُّورُِ�ۡم �ِيَل ٱرِۡجُعوا
ُۥ بَاُبۢ بَاِطُنُهۥ �ِيهِ ٱلرَّۡ�َ    .]١٣احلديد: [ ﴾١٣ُة َوَ�ِٰهُرهُۥ ِمن قَِبلِهِ ٱلَۡعَذاُب بَۡيَنُهم �ُِسورٖ �َّ

ا، فال صحة وال أصل حلقيقته، فعند ذلك خاهنم  فهذه حالة املنافقني، ملا كان إيامهنم خداعً

ا.  أحوج ما كانوا إليه، ألنه ليس معهم إيامن حقيقي حتى يكون هلم نورً

ۡ ﴿ ومثل قوله تعاىل:   .]٣٥األحزاب: [ ﴾ُمۡسلَِ�ِٰت َوٱلُۡمۡؤمِنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمَ� َوٱل
فيه اإلسالم، ثم فرس اإليامن، بتوسط  ملسو هيلع هللا ىلصحني فرس رسول اهللا  ،!*"ويف مثل حديث جربيل

واو العطف بينهام، هو نظري توسط واو العطف بني اإليامن وبني األعامل الصاحلات يف كثري من 

ِ ﴿ اآليات، كقوله: ۡجٌر َ�ۡ�ُ َمۡمُنوٖن إِ�َّ ٱ�َّ
َ
ٰلَِ�ِٰت فَلَُهۡم أ   .]٦التني: [ ﴾٦يَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ

ا يف هذه  -رمحه اهللا  -وشيخ اإلسالم ابن تيمية  ا، وأوسعهم اطالعً هو من أطول الناس باعً

مثابة الطفل املسألة، ويف غريها من سائر العلوم والفنون، وما معرفتنا بالنسبة إىل سعة علمه، إال ب

 الصغري بني يدي العامل الكبري.

غري أن العلامء قد اتفقوا عىل أنه ال يرد احلق الواضح النفراد قائله، كام ال يقبل الباطل لكثرة 

 ناقله، إذ إن احلق فوق قول كل أحد.

ا  هلذا رأينا شيخ اإلسالم ابن تيمية قد اختلفت أقواله يف تفسري اإليامن، واإلسالم. فأحيانً

                          
 مسلم رواه..» اهللا رسول عند جلوس نحن بينام: «عمر حديث من  )١(



 ٩٣  م واإليامن) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسال٣(

قول بوجود مسلم ليس بمؤمن، ويقول باالستثناء يف اإليامن دون اإلسالم، ويقول عىل حديث ي

بأنه خيرج من دائرة اإليامن إىل دائرة اإلسالم، ويستشهد  ،!*"»ال يز� الزا� ح� يز� وهو مؤمن«

ۡعَراُب َءاَمنَّا﴿ لذلك بقوله سبحانه:
َ
ني قال وبحديث سعد، ح .]١٤احلجرات: [ ﴾۞قَالَِت ٱۡ�

 .!+"»أْو مسلًما«: ما لك عن فالن؟ فواهللا إين ألراه مؤمنًا. فقال: ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 
وبحديث جربيل، مما يدل بزعمه عىل انفراد اإلسالم عن اإليامن، ويرجح هذا القول وهذا 

االعتقاد، وينسبه إىل اإلمام أمحد، وإىل كثري من العلامء، وهذا هو الذي اعتمد القول بصحته، 

 يه رأيه، وروايته.واستقر عل

وأحيانًا يرجح القول بأنه ال يوجد مسلم وال إسالم إال بإيامن، وأنه ال يوجد مسلم إال ومعه 

 يشء من اإليامن.

املار ذكره وسنده، أنه يعرب عنه بأنه  »ال يز� الزا� ح� يز� وهو مؤمن«ويفرس حديث 

بريته. ويقول: إن اإليامن بمثابة اسم مؤمن ناقص اإليامن، أو يقال: إنه مؤمن بإيامنه، فاسق بك

الدين، فيشمل مجيع املأمورات، واجتناب املنهيات. ومرة قال: إن اإلسالم واإليامن بمثابة الروح 

مع اجلسد، ويستشهد لصحة ذلك بأقوال من ير صحته، ووجوب اعتقاده من سائر العلامء 

 القائلني به.

فَإِۡن ﴿ من كتاب اإليامن حول اآلية ١٨٧ ص فمن ذلك ما نقله عن اإلمام حممد بن نرص، يف
ْ َءاَمُنواْ بِِمۡثِل َمآ ءَ    .]١٣٧[البقرة:  ﴾اَمنُتم بِهِۦ َ�َقِد ٱۡهتََدوا

 بينهام يف  فحكم سبحانه: بأن من أسلم، فقد آمن واهتد، ومن آمن: فقد اهتد فسوّ

د بينّا خطأ تأويلهم، واحلجج التي االهتداء. وأن التفرقة بني اإلسالم واإليامن، ال دليل عليها، وق

احتجوا هبا من الكتاب واألخبار، يف حماولتهم التفرقة بني اإلسالم واإليامن. وكونه ال صحة 

                          
 .هريرة أيب حديث من عليه متفق  )١(

 . مسلم رواه حديث من  )٢(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٩٤

 لالستدالل هبا عىل املعنى الذي أراده. واحلق أن اإلسالم واإليامن يشء واحد.

امن، فقال: إن عىل حديث جربيل، وفيه ذكر اإلسالم واإلي ،وقال البغوي يف رشح السنة

جعل اإلسالم اسامً ملا ظهر من األعامل. وجعل اإليامن اسامً ملا بطن من االعتقاد. وليس  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ذلك؛ ألن األعامل ليست من اإليامن، أو أن التصديق بالقلب ليس من اإلسالم، وإنام ذلك 

 تفصيل للجملة، وإال فهي يشء واحد، ومجاعها الدين. انتهى.

عن حممد بن نرص املروزي أنه  كتاب اإليامنيف  -رمحه اهللا- م ابن تيميةوحكى شيخ اإلسال

قال: إن اإلسالم هو اإليامن وإن املؤمنني هم املسلمون. وهذا نصه: قال حممد بن نرص املروزي: 

: -وهم اجلمهور األعظم من أهل السنّة واجلامعة، وأصحاب احلديث-قالت طائفة من العلامء 

اهللا العباد إليه، وافرتضه عليهم، وارتضاه هلم دينًا، هو اإلسالم الذي جعله  إن اإليامن الذي دعا

يَن إِنَّ ٱ�ِّ ﴿ وقال: .]٣املائدة: [ ﴾يُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِيٗناَورَضِ ﴿ اهللا دينًا، وارتضاه لعباده، قال:
ِ ٱۡ�ِۡسَ�ٰمُ  ۡ�ِۡسَ�ِٰم دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِ� َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ٱ﴿ وقال: .]١٩آل عمران: [ ﴾ِعنَد ٱ�َّ

وهو ضد الكفر الذي سخطه، وجعله حمبطًا لسائر  .]٨٥آل عمران: [ ﴾٨٥ٱ�ِخَرةِ ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�َن 

ِ ٱۡلُ�ۡفرَ  َوَ� ﴿ األعامل الصاحلات، فقال: ن ﴿ وقال: .]٧الزمر: [ ﴾يَۡرَ�ٰ لِعَِبادِه
َ
ُ أ َ�َمن يُرِدِ ٱ�َّ

َ َ�هۡ  ۡسَ�ٰمِ ِديَُهۥ � ۡح َصۡدَرهُۥ لِۡ�ِ ۡسَ�ِٰم َ�هُ ﴿ وقال: .]١٢٥األنعام: [ ﴾ۡ�َ ُ َصۡدَرهُۥ لِۡ�ِ َح ٱ�َّ َ�َمن َ�َ
َ
َو أ

ّ�ِهِۦ ٰ نُورٖ ّمِن رَّ فمدح اهللا اإلسالم، بمثل ما مدح به اإليامن... ثم قال: أال تر  .]٢٢الزمر: [ ﴾َ�َ

 وسألوه إياه.أن أنبياء اهللا ورسله ترغبوا إليه 
رِنَا ﴿ فقال إبراهيم وإسامعيل:

َ
ۡسلَِمٗة لََّك َوأ ٗة مُّ مَّ

ُ
ٓ أ َر�َّنَا َوٱۡجَعۡلَنا ُمۡسلَِمۡ�ِ لََك َوِمن ُذّرِ�َّتَِنا

اُب ٱلرَِّحيُم  نَت ٱ�َّوَّ
َ
ِۦ ﴿ وقال يوسف: .]١٢٨البقرة: [ ﴾١٢٨َمَناِسَكَنا َوتُۡب َعلَۡيَناۖٓ إِنََّك أ نَت َوِ�ّ

َ
أ

ٰلِِحَ� ِ� ٱ�ُّ  ۡ�ِۡقِ� بِٱل�َّ
َ
  .]١٠١يوسف: [ ﴾١٠١ۡ�َيا َوٱ�ِخَرةِ� تََوفَِّ� ُمۡسلِٗما َو�

ٓ إِبَۡ�ِٰ� ﴿ وقال: ٰ بَِها َ ٱۡصَطَ�ٰ لَُ�ُم ٱّ�ِيَن فََ� َ�ُموُ�نَّ  َۧوَو�َّ ُم بَنِيهِ َوَ�ۡعُقوُب َ�َٰبِ�َّ إِنَّ ٱ�َّ
ۡسلُِموَن  نُتم مُّ

َ
  .]١٣٢لبقرة: ا[ ﴾١٣٢إِ�َّ َوأ



 ٩٥  م واإليامن) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسال٣(

نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� ﴿ وقال:
ُ
نزَِل إَِ�َۡنا َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ َم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب  ۧ قُولُٓواْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ

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

ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن  َوٱۡ�

َ
َ�ۡ�َ أ

  .]١٣٦البقرة: [ ﴾١٣٦َ�ُۥ ُمۡسلُِموَن 
ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب ﴿ وقال: نزَِل َ�َ

ُ
نزَِل َعلَۡيَنا َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ قُۡل َءاَمنَّا بِٱ�َّ

وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ وَ 
ُ
ٓ أ ۡسَباِط َوَما

َ
َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُۥ َوٱۡ�

َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ ٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ

  .]٨٤آل عمران: [ ﴾٨٤ُمۡسلُِموَن 
يف تعقيبه عىل هذا الكالم، قلت: مقصود حممد بن  -رمحه اهللا- وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

كل مؤمن فهو مسلم، فال بد أن  أن املسلم املمدوح، هو املؤمن املمدوح، وأن -رمحه اهللا-نرص 

 .من كتاب اإليامن ١٩٠يكون معه إيامن. وهذا صحيح. وهو متفق عليه. انتهـى ص 

مباين اإلسالم اخلمسة، يعني: الشهادتني، والصلوات اخلمس،  :!*"وقال أبو طالب املكي

كورة يف والزكاة، وصيام شهر رمضان، واحلج. قال: وأركان اإليامن سبعة، يعني: اخلمسة املذ

حديث جربيل، واإليامن بالقدر، واإليامن باجلنة والنار. وكالمها قد رويت يف حديث جربيل كام 

 سنذكره إن شاء اهللا.

 قال: وقد قال قائلون: إن اإليامن هو اإلسالم. وهذا قد أذهب التفاوت واملقامات.

اير، فهذه مسألة وقال آخرون: إن اإلسالم غري اإليامن، وهؤالء قد أدخلوا التضاد والتغ

مشكلة حتتاج إىل رشح وتفصيل، فمثل اإلسالم من اإليامن، كمثل الشهادتني، إحدامها من 

غري شهادة الوحدانية. فهام شيئان يف األعيان  ملسو هيلع هللا ىلصاألخر يف املعنى واحلكم، فشهادة الرسول 

أحدمها وإحدامها مرتبطة باألخر يف املعنى واحلكم، كيشء واحد، كذلك اإليامن واإلسالم، 

مرتبط باآلخر، فهام كيشء واحد، ال إيامن ملن ال إسالم له، وال إسالم ملن ال إيامن له. إذ ال خيلو 

املسلم من إيامن به يصح إسالمه، وال خيلو املؤمن من إسالم به حيقق إيامنه. من حيث اشرتط اهللا 

                          
 .اإليامن كتاب من ١٧٢ ص تيمية ابن اإلسالم شيخ عنه حكاه  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٩٦

َ�َمن َ�ۡعَمۡل ﴿  حتقيق ذلكلألعامل الصاحلة: اإليامن، واشرتط لإليامن: األعامل الصاحلة، فقال يف
ٰلَِ�ِٰت َوُهَو ُمۡؤِمٞن فََ� ُ�ۡفَراَن لَِسۡعيِهِۦ �نَّا َ�ُۥ َ�ٰتُِبوَن    .]٩٤األنبياء: [ ﴾٩٤ِمَن ٱل�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم ﴿ وقال يف حتقيق اإليامن بالعمل:
ُ
ٰلَِ�ِٰت فَأ تِهِۦ ُمۡؤِمٗنا قَۡد َعِمَل ٱل�َّ

ۡ
َوَمن يَأ

َرَ�ُٰت    .]٧٥طه: [ ﴾٧٥ٱۡلُعَ�ٰ ٱ�َّ
ا ينقل  فمن كان ظاهره أعامل اإلسالم، وال يرجع إىل عقود اإليامن بالغيب فهو منافق نفاقً

عن امللة، ومن كان عقده اإليامن بالغيب، وال يعمل بأحكام اإليامن، ورشائع اإلسالم، فهو كافر 

ا ال يثبت معه توحيد، ومن كان مؤمنًا بالغيب، مما أخربت  به الرسل عن اهللا تعاىل، عامالً بام كفرً

 أمر اهللا، فهو مؤمن مسلم.

وقد أمجع أهل القبلة عىل أن كل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، 

قال: ومثل اإليامن من األعامل: كمثل القلب يف اجلسم، ال ينفك أحدمها عن اآلخر، وال يكون 

بغري جسم، فهام شيئان منفردان، ومها يف احلكم واملعنى ذو جسم حي ال قلب له، وال ذو قلب 

ا، مثل حبة هلا ظاهر وباطن، وهي واحدة ال يقال حبتان لتفاوت صفتهام.  ينفصالن، ومثلهام أيضً

: اإليامن له ظاهر وباطن وظاهره: قول اللسان، ٨٤صفحة  - قال ابن القيم يف كتاب الفوائد

وانقياده وحمبته، فال ينفع ظاهر ال باطن له وإن حقن به  وعمل اجلوارح. وباطنه: تصديق القلب،

الدماء، وعصم به املال والذرية. وال جيزئ باطن ال ظاهر له إال إذا تعذر بعجز، أو إكراه وخوف 

ه من اإليامن، ونقصه دليل  ا مع عدم املانع دليل عىل فساد الباطن وخلوّ هالك. فتخلف العمل ظاهرً

فاإليامن: قلب اإلسالم ولبّه، واليقني: قلب اإليامن ولبّه، وكل علم نقصه، وقوته دليل قوته، 

 انتهى. .وعمل ال يزيد اإليامن واليقني قوة، فمدخول، وكل إيامن ال يبعث عىل العمل فمدخول...

فكذلك أعامل اإلسالم، فاإلسالم هو ظاهر اإليامن، وهو من أعامل اجلوارح، واإليامن باطن 

 ل القلوب.اإلسالم، وهو من أعام



 ٩٧  م واإليامن) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسال٣(

واإليمان «ويف لفظ:  .!*"»اإلسالم عالنية، واإليمان يف القلب« أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن النبي 

فاإلسالم: أعامل اإليامن، واإليامن: عقود اإلسالم، فال إيامن إال بعمل، وال عمل إال  .!+"»رس

 بعقيدة. انتهى.

لم يشهد أن ال إله إال ثم نقول للذين يتعصبون بجواز وجود مسلم ليس بمؤمن: أليس املس

ا رسول اهللا؟ فسيقولون: نعم، ألن الشهادتني من أعامل اإلسالم الظاهرة، فمتى  اهللا وأن حممدً

ذاق طعم اإليمان من ريض «هلم يف قوله:  ملسو هيلع هللا ىلصثبت األمر بذلك، فإهنم مؤمنون بشهادة رسول اهللا 

 .!,"»باهللا ر�ًّا، و�اإلسالم ديًنا، و�محمد رسوالً 

ؤالء املسلمون يصلون هللا، أو للصنم؟ فإن قالوا: بل يصلون هللا. فيقال: هل ثم يقال: هل ه

يتوضؤون لصالهتم؟ فإن قالوا: نعم، فهم كحالة املسلمني يف سائر أعامهلم الظاهرة. فيقال: إن 

استقيموا ولن حتصوا واعلموا أن «هلم يف قوله:  ملسو هيلع هللا ىلصمعهم من اإليامن بحسبهم وبشهادة رسول اهللا 

 .!-"»الصالة، وال �افظ ىلع الوضوء إال مؤمنخ� أعمال�م 

فمتى كان يفتتح صالته بالتكبري، ويقول: اهللا أكرب، فهذا من اإليامن ثم يركع حانيًا ظهره هللا 

رب العاملني، فهذا من اإليامن، ثم يسجد هللا، ويضع وجهه الذي هو أعز يشء لديه يف األرض، 

 فهذا من اإليامن باهللا.

ۡوَرۡ�نَا ﴿ يقول بوجود مسلم ليس بمؤمن، ويستدل بقوله سبحانه:ثم إننا رأينا من 
َ
ُ�مَّ أ

ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ  َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ ۖ فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَا ٱۡلِكَ�َٰب ٱ�َّ
ِۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡضُل ٱۡلَكبِ�ُ  ُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَ�َها ُ�َلَّۡوَن �ِيَها ِمۡن  ٣٢ بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِۡذِن ٱ�َّ َج�َّ

                          
 .أنس حديث من مسنده يف أمحد اإلمام أخرجه  )١(

 . القلوب قوت يف املكي طالب بوأ ذكره  )٢(

 .املطلب عبد بن العباس عن ، والرتمذي ، ومسلم مسنده، يف أمحد اإلمام رواه  )٣(

 ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى موىل ثوبان عن الشعب يف والبيهقي واحلاكم، ماجه، وابن مسنده، يف أمحد اإلمام رواه  )٤(

 .العاص بن عمرو ابن عن ، والطرباين السنن، يف والبيهقي
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َساوَِر ِمن ذََهٖب َولُۡؤلُٗؤۖ� َوِ�َاُسُهۡم �ِيَها َحرِ�ٞر 
َ
ۡذَهَب َ�نَّا ٱۡ�ََزَنۖ إِنَّ  ٣٣أ

َ
ِٓي أ ِ ٱ�َّ َوقَالُواْ ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

ۡ  ٣٤َر�ََّنا لََغُفورٞ َشُكوٌر  َحلََّنا َداَر ٱل
َ
ِٓي أ نَا ٱ�َّ َنا �ِيَها نََصٞب َوَ� َ�َمسُّ ُمَقاَمةِ ِمن فَۡضلِهِۦ َ� َ�َمسُّ

ُف َ�ۡنُهم ّمِۡن  ٣٥�ِيَها لُُغوٞب  ِيَن َ�َفُرواْ لَُهۡم نَاُر َجَهنََّم َ� ُ�ۡقَ�ٰ َعلَۡيِهۡم َ�َيُموتُواْ َوَ� ُ�َفَّ َوٱ�َّ
  .]٣٦-٣٢فاطر: [ ﴾٣٦َعَذابَِهاۚ َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي ُ�َّ َكُفورٖ 

 وهذا االستدالل واقع يف غري موقعه الصحيح، فإن هؤالء األقسام كلهم يف اجلنة بفحو

 القرآن، والدالئل من السنة.

ومن قال من العلامء، إن هؤالء األقسام الثالثة، هم بمثابة األقسام الثالثة املذكورين يف 

ن السابقون، فقوله خطأ، إذ سورة الواقعة وهم: أصحاب امليمنة، وأصحاب املشأمة والسابقو

اآليات يف سورة الواقعة رصحية، ألن أصحاب املشأمة: هم أهل النار بالنص الثابت بقوله 

 سبحانه يف آخر سورة الواقعة:

﴿ �َِ� آ إِن َ�َن ِمَن ٱلُۡمَقرَّ مَّ
َ
ۡصَ�ٰبِ  ٨٩فََرۡوٞح َوَرۡ�َحاٞن وََجنَُّت نَعِيٖ�  ٨٨فَأ

َ
آ إِن َ�َن ِمۡن أ مَّ

َ
 َوأ

ۡصَ�ِٰب ٱۡ�َِمِ�  ٩٠ٱۡ�َِمِ� 
َ
آّلَِ�  ٩١فََسَ�ٰٞم لََّك ِمۡن أ �َِ� ٱلضَّ ٓ إِن َ�َن ِمَن ٱلُۡمَكّذِ ا مَّ

َ
ٞل  ٩٢َوأ ُ�ُ�َ

 .]٩٤-٨٨الواقعة: [ ﴾٩٤َوتَۡصلَِيُة َجِحيٍ�  ٩٣ّمِۡن َ�ِيٖ� 
الكافرين،  فهذه اآلية الرصحية يف كون القسم الثالث، الذين هم أصحاب املشأمة، هم من

 املكذبني بالقرآن وبالرسول، بخالف اآلية التي نحن بصدد تفسريها من سورة فاطر.

ومن أهل اجلنة، كام حقق ذلك ابن عباس يف  ملسو هيلع هللا ىلصوأن األقسام الثالثة كلهم من أُمة حممد 

 تفسريه، وعائشة أم املؤمنني، حني سئلت عن تفسري هذه اآلية.

ا هذه اآلية: ثم جعلنا القائمني حي ،وقد حقق ذلك ابن كثري يف تفسريه ث قال شارحً

ة. ثم  بالكتاب العظيم، املصدق ملا بني يديه من الكتب: الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه األمّ

ۖ فَِمۡنُهۡم ﴿ قسمهم إىل ثالثة أنواع. فقال تعاىل: ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَا ۡوَرۡ�َنا ٱلِۡكَ�َٰب ٱ�َّ
َ
ُ�مَّ أ

ِۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡضُل ٱلَۡكبُِ� َظالِٞم  ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِۡذِن ٱ�َّ َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ ِ�ّ٣٢﴾ :

ط يف فعل الواجبات، املرتكب لبعض املحرمات ِيَن ٱۡصَطَفۡينَا ﴿ وهو املفرّ ۡوَرۡ�َنا ٱۡلِكَ�َٰب ٱ�َّ
َ
ُ�مَّ أ



 ٩٩  م واإليامن) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسال٣(

ۖ فَِمۡنهُ  ِۚ َ�ٰلَِك ُهَو ِمۡن ِعَبادِنَا ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِۡذِن ٱ�َّ َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ ۡم َظالِٞم ّ�ِ
: وهو املؤدي للواجبات، التارك للمحرمات، وقد يرتك بعض املستحبات، ﴾٣٢ٱۡلَفۡضُل ٱلَۡكبُِ� 

ِ ﴿ ويفعل بعض املكروهات  ۡوَرۡ�َنا ٱلِۡكَ�َٰب ٱ�َّ
َ
َۡفِسهِۦ ُ�مَّ أ يَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَاۖ فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ

ِۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡضُل ٱلَۡكبُِ�  ۡقتَِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِۡذِن ٱ�َّ : وهو الفاعل ﴾٣٢َوِمۡنُهم مُّ

 للواجبات واملستحبات، التارك للمحرمات، واملكروهات، وبعض املباحات.
أورثهم اهللا كل كتاب أنزله، فظاملهم يغفر له، ومقتصدهم  ملسو هيلع هللا ىلص: هم أمة حممد قال ابن عباس

ا، وسابقهم يدخل اجلنة بغري حساب. ا يسريً  حياسب حسابً

ا، قال: السابق باخلريات يدخل اجلنة بغري حساب. واملقتصد  وروي عن ابن عباس أيضً

 .ملسو هيلع هللا ىلصاألعراف، يدخلون اجلنة بشفاعة حممد  يدخل اجلنة برمحة اهللا. والظامل لنفسه، هم وأصحاب

ة من املصطفني عىل ما  وكذا روي عن غري واحد من السلف: أن الظامل لنفسه من هذه األمّ

 فيه من عوج وتقصري. انتهى.

من  ملسو هيلع هللا ىلصأن الظامل لنفسه من هذه األمة، كام جاءت به األحاديث عن رسول اهللا  :والصحيح

ا. من ذلك ما رو قال:  -ريض اهللا عنه-عن أيب الدرداء  ،اه اإلمام أمحدطريق يشد بعضها بعضً

ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَاۖ ﴿ يقول: قال اهللا تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا  ۡوَرۡ�َنا ٱلِۡكَ�َٰب ٱ�َّ
َ
ُ�مَّ أ

ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِۡذنِ  َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ ِۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡضُل ٱلَۡكبُِ�  فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ ٱ�َّ
فأما الذين سبقوا، فأولئك الذين يدخلون اجلنة بغري حساب. وأما الذين  .]٣٢فاطر: [ ﴾٣٢

اقتصدوا، فأولئك الذين حيبسون يف طول املحرش، ثم هم الذين تالفاهم اهللا برمحته، فهم الذين 

ِ ﴿ يقولون: ِ ٱ�َّ ۡذَهَب َ�نَّا ٱۡ�ََزَنۖ إِنَّ َر�ََّنا لََغُفورٞ َشُكوٌر َوقَالُواْ ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
َ
َحلََّنا َداَر  ٣٤ٓي أ

َ
ِٓي أ ٱ�َّ

َنا �ِيَها لُُغوٞب  َنا �ِيَها نََصٞب َوَ� َ�َمسُّ   .]٣٥-٣٤فاطر: [ ﴾٣٥ٱلُۡمَقاَمةِ ِمن فَۡضلِهِۦ َ� َ�َمسُّ
ا ما رواه أبو داود الطياليس األشعث، عن عقبة ابن صهبان  عن الصلت بن دينار بن ،وأيضً

ِيَن ﴿ عن قوله تعاىل: -ريض اهللا عنها-اهلنائي، قال: سألت عائشة  ۡوَرۡ�َنا ٱۡلِكَ�َٰب ٱ�َّ
َ
ُ�مَّ أ

ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِذۡ  َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ ۖ فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ ِۚ ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَا  ِن ٱ�َّ
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فقالت يل: يا بني، هؤالء يف اجلنة. أما السابق  .. اآلية.]٣٢فاطر: [ ﴾٣٢َ�ٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡضُل ٱۡلَكبُِ� 

وشهد له رسول اهللا باجلنة. وأما املقتصد، فمن اتبع  ملسو هيلع هللا ىلصباخلريات، فمن مىض عىل عهد رسول اهللا 

ريض اهللا -ل: فجعلت نفسها أثره من أصحابه حتى حلق هبم. وأما الظامل لنفسه فمثيل ومثلكم. قا

من باب اهلضم، والتواضع. وإال فهي من أكرب  -ريض اهللا عنها-معنا. وهذا منها  -عنها

 السابقني باخلريات. ألن فضلها عىل النساء، كفضل الثريد عىل سائر الطعام.
هذا: وقد سيقت أحاديث أخر، تدل عىل أن األصناف الثالثة املذكورة يف اآلية كلهم يف 

 .نة، كام رجح ذلك ابن جرير يف التفسرياجل

ة، وكلهم يف اجلنة.  وفحو اآلية، تدل عىل ذلك بالرصاحة. وأهنم من هذه األمّ

 -جلَّ وعال-فذكر سبحانه وراثتهم للكتاب، وهو منزلة عالية، وصفة سامية. ثم ذكر أنه 

ُ َمثَٗ� ﴿ اصطفاهم. واالصطفاء: هو الصفوة من اليشء. فهم من صفوة الناس. ثم قال: َ�ََب ٱ�َّ
َت لُوٖط� َ�َ�تَا َ�َۡت َ�ۡبَديِۡن ِمۡن ِعبَادِنَا َ�ٰلَِحۡ�ِ فََخاَ�َتاُهمَ 

َ
َت نُوٖح َوٱۡمَرأ

َ
ِيَن َ�َفُرواْ ٱۡمَرأ ا فَلَۡم ّلِ�َّ

ِ َشۡ�  ِٰخلَِ�  ٔٗ ُ�ۡغنَِيا َ�ۡنُهَما ِمَن ٱ�َّ هم إضافة ترشيف إىل فأضاف ﴾١٠ا َو�ِيَل ٱۡدُخَ� ٱ�َّاَر َمَع ٱل�َّ

ُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَ�َها َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآ�ِِهۡم ﴿ نفسه الكريمة. ثم ختم اآلية بقوله تعاىل: َج�َّ
ِ بَاٖب 

ٰتِِهۡمۖ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة يَۡدُخلُوَن َعلَۡيِهم ّمِن ُ�ّ ۡزَ�ِٰجِهۡم َوذُّرِ�َّ
َ
ومل يستثن منهم الظامل لنفسه،  ﴾٢٣َوأ

ا� إ� ظلمت نفيس «كان يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصس كلهم ظامل لنفسه، ويف الدعاء املأثور، أن النبي ألن النا

ظلًما كث�ًا وال يغفر اذلنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك، وارمح�، إنك أنت الغفور 
 : يا رسول اهللا، أينا مل يظلم نفسه؟!ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال الصحابة للرسول  !*"»الرحيم

ِيَن َ�َفُرواْ لَُهۡم نَاُر َجَهنََّم َ� ُ�ۡقَ�ٰ َعلَۡيِهۡم ﴿ عقب هذه اآلية بقوله:ثم إن اهللا سبحانه أ َوٱ�َّ
ُف َ�ۡنُهم ّمِۡن َعَذابَِهاۚ َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي ُ�َّ َكُفورٖ  مما يدل عىل أن  .]٣٦فاطر: [ ﴾٣٦َ�َيُموتُواْ َوَ� ُ�َفَّ

ل اجلنة؛ لكون القرآن الكريم مثاين، إذا ذكر األقسام الثالثة املذكورة قبلهم، أهنم كلهم من أه

ا.  أهل اجلنة، ثنّى بذكر أهل النار، ليكون املؤمن راجيًا خائفً
                          

 .الصديق بكر أيب حديث من البخاري رواه  )١(



 

 

 
 

 

)٤( 

 الرباهني والبينات

 يف حتقيق البعث بعد الوفاة

 





 
 

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

ثم قال له: كن، فكان. احلمد هللا الكريم املنان، العزيز ذي السلطان، خلق اإلنسان من عدم، 

كل يوم هو يف شان. وكل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام. وأشهد أن ال إله 

ا نبيه ورسوله سيد األنام، اللهم صل  إال اهللا، شهادة من قال ريب اهللا ثم استقام، وأشهد أن حممدً

.  وسلم عىل عبدك ورسولك حممد وعىل آله وأصحابه وسلم تسليامً

 [توطئة]

أما بعد: فإن اهللا سبحانه خلق اخللق ليعبدوه، وركب فيهم العقول ليعرفوه، وأسبغ عليهم 

نعمه ظاهرة وباطنة ليشكروه، فأوجد هلم يف الدنيا مجيع ما حيتاجون إليه من املطاعم واملشارب، 

ليات، والفواكه والثمرات، وسائر أنواع اخلريات ومن كل ما حيتاجونه من الرضوريات والكام

كلها كرامة من اهللا لعباده، يتنعمون هبا يف حياهتم، ويتمتعون هبا إىل ما هو خري منها آلخرهتم، 

ْ �ِيهِ َ�َيِحلَّ َعلَۡيُ�ۡم َغَضِ�� َوَمن ﴿ فقال سبحانه: ْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرَزۡقَ�ُٰ�ۡم َوَ� َ�ۡطَغۡوا ُ�ُوا
  .]٨١طه: [ ﴾٨١َ�ۡلِۡل َعلَۡيهِ َغَضِ� َ�َقۡد َهَوٰى 

فأمر اهللا عباده بأن يأكلوا من طيبات ما رزقهم، وحذرهم من الطغيان: وهو جماوزة احلد يف 

الرسف والرتف، والفسوق والعصيان بأن يستعينوا بنعم اهللا عىل معاصيه، أو يستعملوها يف سبيل 

ِ فَٱ﴿ ما يسخطه وال يرضيه، لكوهنم حماسبني وجمزيني بام يفعلون، كام قال سبحانه: ۡ�تَُغواْ ِعنَد ٱ�َّ
ۥٓۖ إَِ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن  فذكرهم سبحانه رجوعهم إليه؛  .]١٧[العنكبوت:  ﴾١٧ٱلّرِۡزَق َوٱۡ�ُبُدوهُ َوٱۡشُكُرواْ َ�ُ

للوقوف بني يديه، فيسأهلم ماذا كنتم تعملون؟ وماذا أجبتم املرسلني؟ وهو معنى ما يقول 

َ�ٰبَۡتهُ ﴿ الصابرون:
َ
ِيَن إَِذآ أ ِ ��َّآ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعوَن ٱ�َّ ِصيبَةٞ قَالُٓواْ إِنَّا ِ�َّ   .]١٥٦[البقرة:   ﴾١٥٦م مُّ

َوقُِفوُهۡمۖ إِ�َُّهم ﴿ فمن علم أنه مملوك هللا، وأنه راجع إليه، فليعلم أنه موقوف بني يديه يقول تعاىل:



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٠٤

 �ۡ وَن  ٢٤ولُوَن  ُٔ مَّ   .]٢٦-٢٤[الصافات:   ﴾٢٦َم ُمۡستَۡسلُِموَن بَۡل ُهُم ٱۡ�َوۡ  ٢٥َما لَُ�ۡم َ� َ�نَاَ�ُ
ۡ�َيا َمَ�ٰٞع �نَّ ٱ�ِخَرةَ ِ�َ َداُر ٱۡلَقَرارِ ﴿ ويقول: ِ ٱۡ�ََيٰوةُ ٱ�ُّ َما َ�ِٰذه َمۡن َعِمَل  ٣٩َ�َٰقۡوِم إِ�َّ

نَ�ٰ 
ُ
ۡو أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡدُخلُوَن َسّيَِئٗة فََ� ُ�َۡزىٰٓ إِ�َّ ِمۡثلََهاۖ َوَمۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

ُ
 َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَأ

  .]٤٠-٣٩املؤمن: [ ﴾٤٠ٱۡ�َنََّة يُۡرَزقُوَن �ِيَها بَِغۡ�ِ ِحَساٖب 
ا، واملتاع: هو ما يتمتع به صاحبه برهة، ثم ينقطع عنه، مأخوذ من متاع  فسمى اهللا الدنيا متاعً

�ۡ ﴿ املسافر، قال تعاىل: رَِضيُتم بِٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
َ
ۡ�َيا ِ� ٱ�ِخَرةِ إِ�َّ أ ِ� َ�َما َمَ�ُٰع ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ َيا ِمَن ٱ�ِخَرة

  .]٣٨التوبة: [ ﴾٣٨قَلِيٌل 
ۡ�َيآ إِ�َّ َمَ�ُٰع ٱۡلُغُرورِ ﴿ وقال: فام عيبت الدنيا بأكثر من  .]١٨٥آل عمران: [ ﴾١٨٥َوَما ٱۡ�ََيٰوةُ ٱ�ُّ

ليل عىل زواهلا، فتتبدل صحة اإلنسان فيها بالسقم، ذكر فنائها، وتقلب أحواهلا، وهو أدل د

ونعيمه بالبؤس، وحياته باملوت. ومآل عامرها باخلراب، واجتامع أهلها بفرقة األحباب. وكل ما 

فوق الرتاب تراب. واهللا سبحانه كتب عىل الدنيا الفناء، وعىل اآلخرة البقاء، وال بقاء ملا كتب 

زع الناس منه، ليس هو فناء أبدي، لكنه انتقال من دار إىل دار عليه الفناء، وهذا املوت الذي يف

،بِٱۡ�ُۡسَ� ﴿ أخر ْ ۡحَسُنوا
َ
ِيَن أ ْ َوَ�ۡجزَِي ٱ�َّ ْ بَِما َعِملُوا َ�ٰٓـُٔوا

َ
ِيَن أ  .]٣١النجم: [ ﴾٣١ِ�َۡجزَِي ٱ�َّ

ا، فهذا الذي جيتمع عليه عند  فال جيزع من املوت، وهيوله الفزع منه؛ إال الذي مل يقدم آلخرته خريً

 فراقه للدنيا سكرة املوت، وحرسة الفوت، وهول املطلع، فيندم حيث ال ينفعه الندم. يقول:

ۡمُت ِ�ََياِ� ﴿ وخري الناس من طال عمره وحسن عمله. ورش  .]٢٤الفجر: [ ﴾٢٤َ�ٰلَۡيتَِ� قَدَّ

 الناس من طال عمره وساء عمله.
 دع الــذم للــدنيا فكــم مــن موفــق

 

ــول وقــد   ــى النعــيم بجنــةيق  الق
 

 حيــايت لــو امتــدت لــزادت ســعاديت
 

ــديت  ــت وم ــامي أطيل ــت أي ــا لي  في
 

ا هي أبقى، وأرقى من  إن الناس يف الدنيا بمثابة الغرباء، الذين يعلمون ويوقنون بأن هلم دارً

ا  حياهتم يف دار الدنيا، فهم جيمعون هلا، ويسعون سعيهم يف متهيد النقلة إليها، ألن من قدم خريً

أحب القدوم عليه، وألن صنائع اإلحسان تقي مصارع السوء، يقول اهللا يف آخر آية نزلت من 



 ١٠٥  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

ا َكَسَبۡت َوُهۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن ﴿ القرآن: ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ ِۖ ُ�مَّ تَُو�َّ  ﴾٢٨١َوٱ�َُّقواْ يَۡوٗما تُرَۡجُعوَن �ِيهِ إَِ� ٱ�َّ
  .]٢٨١[البقرة: 

د من الدنيا آلخرته، فإنه لن يكره فاملؤمن الذي له حظ ونصيب  من العمل الصالح، والتزوّ

املوت إذا نزل به، لفرحه بلقاء ربه وثواب عمله، فنفسه مطمئنة بلقاء ربه، فيقال له عند 

ُتَها ٱ�َّۡفُس ٱلُۡمۡطَم�ِنَُّة ﴿ االحتضار: َّ�
َ
ۡرِضيَّٗة  ٢٧َ�ٰٓ�  ِ� فَٱۡدُخِ�  ٢٨ٱرِۡجِ�ٓ إَِ�ٰ َرّ�ِِك َراِضَيٗة مَّ

ا  .]٣٠-٢٧الفجر: [ ﴾٣٠َوٱۡدُخِ� َجنَِّ�  ٢٩ِعَ�ِٰدي  ويف الدعاء املأثور: اللهم إين أسألك نفسً

من «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف احلديث أن النبي  .مطمئنة تؤمن بلقائك، وتقنع بعطائك، وترىض بقضائك

حابة: يا فقال بعض الص ،»أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه، ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه

إنه ليس األمر كذلك، ول�ن اإل�سان إذا اكن يف انقطاع «رسول اهللا، كلنا نكره املوت. قال: 

من ادلنيا، و�قبال ىلع اآلخرة، فإن اكن من أهل اخل�، �رش باخل�، فأحب لقاء اهللا وأحب اهللا 
اه أمحد والنسائي من رو »لقاءه، و�ن اكن من أهل الرش، �رش بالرش، فكره لقاء اهللا و�ره اهللا لقاءه

 من حديث عبادة بن الصامت. البخاري ومسلمحديث أنس. بل ورواه 
وقد جعل اهللا الدنيا مزرعة لآلخرة، تزرع فيها األعامل الصاحلة، واألعامل السيئة، فمن خرج 

ا. ا، وساءت له مصريً ا من احلسنات، واألعامل الصاحلات ورد عىل اآلخرة فقريً  من الدنيا فقريً

د ــزوّ ــى ت ــن التق ــزاد م ــدنيا ب ــن ال  م
 

 فعمــــرك أيــــام وهــــن قالئــــل 
 

ــبا ــن الص ــريط يف زم ــبح التف ــام أق  ف
 

 فكيف به والشيب للرأس شاعل 
 

 ]الوفاة بعد بالبعث اإليامن[

إن اهللا سبحانه جعل اإليامن بالبعث بعد املوت للجزاء عىل األعامل، بحيث يثاب املحسن 

وهو من أقو أركان اإليامن، وقد أكثر سبحانه من  عىل إحسانه، ويعاقب امليسء عىل عصيانه،

ۡخفِيَها ِ�ُۡجَزٰى ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما ﴿ ذكره يف القرآن الكريم. يقول سبحانه:
ُ
َ�اُد أ

َ
اَعَة َءا�َِيٌة أ إِنَّ ٱلسَّ



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٠٦

َبَع َهَوٮُٰه َ�َ�َۡدٰى  ١٥�َۡسَ�ٰ  نََّك َ�ۡنَها َمن �َّ يُۡؤِمُن بَِها َوٱ�َّ ألن هذا  .]١٦-١٥طه: [ ﴾١٦فََ� يَُصدَّ

 االعتقاد: هو أقو وازع إىل أفعال الطاعات، وأعظم رادع عن مواقعة املنكرات.
ـــا ـــن غيه ـــس ع ـــع األنف ـــن ترج  ل

 

ــــا مل يكــــن منهــــا هلــــا زاجــــر   م
 

وكان السلف الصالح يكتبون يف صدور وصاياهم الترصيح بعقائدهم، فيقولون: هذا ما 

ا رسول اهللا، وأن اجلنة حق، وأن  أوىص به فالن بن فالن، وهو يشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدً

النار حق، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن اهللا يبعث من يف القبور. شهادة عليها أحيا، وعليها 

 أموت وعليها أبعث إن شاء اهللا.

لم قال اهللا عز وجل: كذب� ابن آدم و«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أن النبي  :ويف الصحيحني

ي�ن هل ذلك، وشتم� ابن آدم ولم ي�ن هل ذلك، فأما شتمه إياي، فقوهل: اختذ اهللا ودًلا، وأنا 
الواحد الصمد، لم أدل ولم أودل، ولم ي�ن يل كفًوا أحد، وأما ت�ذيبه إياي، قوهل: لن يعيد� 

 .»كما بدأ�، وليس أول اخللق بأهون يلع من إاعدته

ن تَُولُّواْ ﴿ يف كثري من اآليات، كقوله سبحانه:وقد أكد سبحانه اإليامن بالبعث 
َ
۞لَّۡيَس ٱلِۡ�َّ أ

ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�ِكَ  ةِ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل ٱلَۡمۡ�ِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَ�ِٰ�نَّ ٱلِۡ�َّ َمۡن َءاَمَن بِٱ�َّ
ا عن فسمى اهللا يوم ا .]١٧٧البقرة: [ ﴾نَ  َۧوٱۡلِكَ�ِٰب َوٱ�َّبِّ�ِ  لقيامة باليوم اآلخر، لكونه متأخرً

الدنيا، ويف حديث جربيل الذي رواه مسلم من حديث عمر بن اخلطاب، ورواه البخاري عن أيب 

اإليمان أن تؤمن باهللا، ومالئ�ته، «هريرة، أنه قال: يا رسول اهللا أخربين عن اإليامن؟ فقال: 

قال: صدقت. فجعل التصديق اجلازم  .»هو�تبه، ورسله، وايلوم األخر، وتؤمن بالقدر خ�ه ورش

باليوم اآلخر، الذي هو البعث بعد املوت، من أركان اإليامن. ومن كذب به فهو كافر بالكتاب، 

ْۚ قُۡل بََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�ُۡبَعُ�َّ ﴿ وبام أرسل اهللا به رسله، يقول اهللا تعاىل: ن لَّن ُ�ۡبَعُثوا
َ
ِيَن َ�َفُرٓواْ أ زََ�َم ٱ�َّ

ِ �َِس�ٞ ُ�مَّ َ�ُ    .]٧التغابن: [ ﴾٧نَبَُّؤنَّ بَِما َعِمۡلُتۡمۚ َوَ�ٰلَِك َ�َ ٱ�َّ

 

 



 ١٠٧  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

 

 ]بالبعث اإليامن جتاه الناس أصناف

 إن الناس يف اإليامن بالبعث عىل صنفني، أحدمها:

: الذين يكذبون بكل ما غاب عن مشاهدهم، فيكذبون بوجود الرب، املاديون امللحدون

، ويكذبون بالبعث بعد املوت، ويكذبون باجلنة والنار، وال يؤمنون إال بام ويكذبون باملالئكة

ۡ�َيا َ�ُموُت َوَ�َۡيا َوَما ُ�ۡهلُِكَنآ إِ�َّ ﴿ حيسون ويلمسون ويشاهدون. ويقولون: َما ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ٱ�ُّ
ۡهُرۚ َوَما لَُهم بَِ�ٰلَِك ِمۡن ِعۡلٍ�� إِۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ُظنُّ  وقد أكثر القرآن من إقامة  .]٢٤اجلاثية: [ ﴾٢٤وَن ٱ�َّ

َولَۡو َجآَءۡ�ُهۡم ُ�ُّ َءايٍَة ﴿ احلجج والرباهني عىل هؤالء، وأن أمثال هؤالء ال يؤمنون، قال تعاىل:
ِ�َم 

َ
ٰ يََرُواْ ٱۡلَعَذاَب ٱۡ�   .]٩٧يونس: [ ﴾٩٧َح�َّ

وِ�لَهُ ﴿ يقول اهللا سبحانه:
ۡ
أي حني حتق احلقائق  .]٥٣األعراف: [ ﴾ۥۚ َهۡل يَنُظُروَن إِ�َّ تَأ

 ويتجىل الرب للخالئق يوم القيامة، وتبدو اجلنة عيانًا، والنار عيانًا، وتظهر املالئكة
ِيَن �َُسوهُ مِن َ�ۡبُل قَۡد َجآَءۡت رُُسُل َرّ�َِنا بِٱۡ�َّقِ َ�َهل ﴿ قال تعاىل: وِ�لُُهۥ َ�ُقوُل ٱ�َّ

ۡ
ِ� تَأ

ۡ
يَۡوَم يَأ

َا ِمن نُفَسُهۡم َوَضلَّ  �َّ
َ
ْ أ ٓوا ۚ قَۡد َخِ�ُ ِي ُكنَّا َ�ۡعَمُل ۡو نَُردُّ َ�َنۡعَمَل َ�ۡ�َ ٱ�َّ

َ
ٓ أ ْ َ�َا ُشَفَعآَء فَيَۡشَفُعوا

وَن  ا َ�نُواْ َ�ۡفَ�ُ   .]٥٣األعراف: [ ﴾٥٣َ�ۡنُهم مَّ
ۡو َ� يَنَفُع َ�ۡفًسا إِيَ�ُٰنَها لَۡم تَُ�ۡن َءا﴿ ففي ذلك الوقت ويف تلك احلالة

َ
َمنَۡت ِمن َ�ۡبُل أ

�ۗ قُِل ٱنَتِظُرٓواْ إِنَّا ُمنَتِظُروَن    .]١٥٨األنعام: [ ﴾١٥٨َكَسَبۡت ِ�ٓ إِيَ�ٰنَِها َخۡ�ٗ
فهؤالء الذين يكذبون بالبعث، هم الذين يعيشون يف الدنيا عيشة البهائم، ويعتقدون بأهنم 

ال حرام، وال صالة وال صيام. كالبهائم عىل حد سواء، ليس عليهم أمر وال هني، وال حالل و

َُّهۡم ﴿ وقد قال اهللا فيهم: نَۡ�ُٰم َوٱ�َّاُر َمۡثٗوى ل
َ
ُ�ُل ٱۡ�

ۡ
ُ�لُوَن َكَما تَأ

ۡ
ِيَن َ�َفُرواْ َ�تََمتَُّعوَن َوَ�أ َوٱ�َّ

ۡو َ�ۡعقِلُوَنۚ إِۡن ُهۡم إِ�َّ ﴿ وقال: .]١٢حممد: [ ﴾١٢
َ
ۡ�َ�َُهۡم �َۡسَمُعوَن أ

َ
نَّ أ

َ
ۡم َ�َۡسُب أ

َ
نَۡ�ِٰم بَۡل  أ

َ
َكٱۡ�
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َضلُّ َسبِيً� 
َ
فجعلهم أضل سبيالً من األنعام، لكوهنم مل يستعملوا  .]٤٤الفرقان: [ ﴾٤٤ُهۡم أ

 مواهب عقوهلم وأسامعهم وأبصارهم، فيام خلقت له من عبادة رهبم.
 عمي العيون عمـوا عـن كـل فائـدة

 

 ألهنـــــم كفـــــروا بـــــاهللا تقليـــــدا 
 

ويصدقون بكل ما أخرب اهللا به يف كتابه، وعىل لسان نبيّه، سواء : فإهنم يعتقدون أما املؤمنون

أدركوا ذلك بحواسهم ومشاهدهم أو مل يدركوا، ذلك ألهنم يؤمنون باهللا، وما جاء عن اهللا، عىل 

ا ال خيالطه شك، فهؤالء هم املؤمنون بالغيب، الذين مدحهم اهللا تعاىل  مراد اهللا، إيامنًا جازمً

ِيَن يُ ﴿ بقوله: ا َرزَقَۡ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن ٱ�َّ لَٰوةَ َوِممَّ ِيَن يُۡؤِمنُوَن بَِمآ  ٣ۡؤِمُنوَن بِٱۡلَغۡيِب َوُ�قِيُموَن ٱلصَّ َوٱ�َّ
نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك َو�ِٱ�ِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنوَن 

ُ
نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ أ

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٤أ

ُ
ّ�ِِهۡمۖ َوأ ٰ ُهٗدى ّمِن رَّ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َ

ُ
أ

  .]٥-٣البقرة: [ ﴾٥ٱلُۡمۡفلُِحوَن  ُهمُ 
ا، وأنه حييي املوتى هو إيامن بالغيب.  فاإليامن باهللا ربًّ

واإليامن باملالئكة، وأهنم خلق من خلق اهللا، خلقهم لعبادته وخدمته، وهم عقول بال 

 شهوات، إيامن بالغيب.

 واإليامن بالبعث بعد املوت للجزاء عىل األعامل هو إيامن بالغيب.

يامن باجلنة والنار هو إيامن بالغيب. وقد مدح اهللا املؤمنني الذين هم باآلخرة يوقنون، واإل

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ أي يصدقون بطريق اليقني الذي ال خيالطه الشك فقال:
ُ
ّ�ِِهۡمۖ َوأ ٰ ُهٗدى ّمِن رَّ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َ

ُ
أ

 يم الدنيا واآلخرة.والفالح: هو الفوز والنجاح بنع .]٥البقرة: [ ﴾٥ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن 
إن أكرب ما حيفز النفوس، وينشطها للعمل آلخرهتا، هو إيامهنا بالثواب عىل حسناهتا، 

والعقاب عىل سيئاهتا، فتنشط إىل فعل الصالة، وإيتاء الزكاة، والصيام، وصلة األرحام، 

، وكونه ال واإلحسان إىل املساكني واأليتام، وتنشط إىل التضحية بالنفس والنفيس يف سبيل اهللا

ِيَن َ�َتَوفَّٮُٰهُم ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َطّيِبَِ� ﴿ يزكي النفس عند اهللا سو عملها الصالح. ويقال للناس: ٱ�َّ
ْ ٱۡ�َنََّة بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن  لكون املوت ليس  .]٣٢النحل: [ ﴾٣٢َ�ُقولُوَن َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ُم ٱۡدُخلُوا

ا، لكنه خامتة ا  حلياة الدنيا، وبدء حياة اآلخرة.هو فناءً أبديًّ
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ة واجلامعة  عقيدة أهل السنَّ

ٱۡ�َ�ََب ﴿ إن الساعة آتية ال ريب فيها، وإن اهللا يبعث من يف القبور. يقول اهللا سبحانه:
ۡعرُِضوَن  َۡدٍث إِ  ١لِلنَّاِس ِحَساُ�ُهۡم َوُهۡم ِ� َ�ۡفلَةٖ مُّ ّ�ِِهم �ُّ �ِيِهم ّمِن ذِۡكرٖ ّمِن رَّ

ۡ
�َّ ٱۡسَتَمُعوهُ َما يَأ

فأخرب سبحانه باقرتاب حساب الناس يوم  .]٣-١األنبياء: [ ﴾َ�هِيَٗة قُلُو�ُُهۡمۗ  ٢َوُهۡم يَۡلَعُبوَن 

بعد العرص، حتى  ملسو هيلع هللا ىلصالقيامة، ألن كل ما هو آت قريب. والبعيد ما ليس آتيًا، وقد خطب النبي 

لم يبق من ادلنيا إال كما بيق  إنه«إذا أتت الشمس عيل أطراف اجلريد، وأطراف احليطان قال: 

 وذلك بالنسبة إىل طول مدة ما مىض من الدنيا. ،!*" »من يوم�م هذا

 النوم أخو املوت، واليقظة منه بمثابة البعث بعد الوفاة

خلق اهللا النوم يف احلياة، وجعله بمثابة النوم للوفاة، وهو آية من آيات اهللا تعاىل. قال 

ِۡل َوٱ�ََّهارِ َوٱبۡتَِغآؤُُ�م ّمِن فَۡضلِهِۦٓۚ َوِمۡن َءاَ�ٰتِهِ ﴿ سبحانه: وهو  .]٢٣الروم: [ ﴾ۦ َمَناُمُ�م بِٱ�َّ

 نعمة من اهللا، يعود عىل البدن بالراحة والصحة، ويستعيد البدن نشاطه وقوته.
وإن البعث بعد املوت: هو بمثابة اليقظة بعد النوم عىل حد سواء، فلو بقي اإلنسان يف قربه 

و ألفي سنة، ثم استيقظ للبعث يوم القيامة، فكأنه مل يلبث إال عشية أو ضحاها، يقول ألف سنة، أ

ِۢۚ�﴿ اهللا سبحانه: ْ إِ�َّ َساَعٗة ّمِن �ََّهار ُهۡم يَۡوَم يََرۡوَن َما يُوَعُدوَن لَۡم يَۡلَبُثٓوا َّ�
َ
َُّهۡمۚ َك�  ﴾َوَ� �َۡسَتۡعِجل ل

الكهف، وأهنم لبثوا يف نومهم ثالثامئة سنني  وقد أخرب سبحانه عن كرامة أهل .]٣٥األحقاف: [

ا ۡو َوَ�َ�ٰلَِك َ�َعۡثَ�ُٰهۡم ِ�َتََسآَءلُواْ بَۡيَنُهۡمۚ قَاَل قَآ�ِٞل ّمِۡنُهۡم َ�ۡم َ�ِۡثُتۡمۖ قَالُواْ َ�ِۡثَنا يَۡوًما ﴿ وازدادوا تسعً
َ
أ

                          
 .اخلدري سعيد أيب حديث من الرتمذي أخرجه  )١(
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نومة املوت مهام طالت، فشبّه سبحانه نومة أهل الكهف الطويلة، ب .]١٩الكهف: [ ﴾َ�ۡعَض يَۡوٖ�� 

قَالُواْ َ�ِۡثَنا يَۡوًما ﴿ ببعثة املوت عند قيام الساعة وقوهلم: -أي استيقاظهم من نومهم-وشبه بعثهم 
ۡو َ�ۡعَض يَۡوٖ� فَۡ� 

َ
وكذلك املوتى متى بعثوا، كأن مل يلبثوا إال  .]١١٣املؤمنون: [ ﴾١١٣ِل ٱۡلَعآّدِيَن  َٔ أ

نَّ ﴿ :حانهساعة من النهار، وهلذا قال سب
َ
ِ َحّقٞ َوأ نَّ وَۡعَد ٱ�َّ

َ
ْ أ نَا َعلَۡيِهۡم ِ�َۡعلَُمٓوا ۡ�َ�ۡ

َ
َوَ�َ�ٰلَِك أ

 ٓ اَعَة َ� َرۡ�َب �ِيَها وقد جعل اهللا النوم يف الدنيا، بمثابة النموذج ملوت  .]٢١الكهف: [ ﴾ٱلسَّ

 اآلخرة، فهو حيقق بصدق، قيام الساعة، وأحوال القيامة، وأهواهلا.

 ]هللا تعاىل للنوم موتاتسمية ا[
ا نُفَس ِحَ� َمۡوتَِها َوٱلَِّ� لَۡم َ�ُمۡت ﴿ يف قوله سبحانه: ،وقد سمى اهللا النوم موتً

َ
ُ َ�َتَو�َّ ٱۡ� ٱ�َّ

 � َس�ًّ َجٖل مُّ
َ
ۡخَرىٰٓ إَِ�ٰٓ أ

ُ
ۖ َ�ُيۡمِسُك ٱلَِّ� قََ�ٰ َعلَۡيَها ٱلَۡموَۡت َوُ�ۡرِسُل ٱۡ�  .]٤٢الزمر: [ ﴾ِ� َمَناِمَها

ِي ﴿ فسمى اهللا النوم وفاة، ألنه شقيق وفاة اآلخرة، ويسمى الوفاة الصغر. نظريه قوله: َوُهَو ٱ�َّ
� ُ�مَّ  َسّ�ٗ َجٞل مُّ

َ
ِۡل َوَ�ۡعلَُم َما َجرَۡحُتم بِٱ�ََّهارِ ُ�مَّ َ�ۡبَعُثُ�ۡم �ِيهِ ِ�ُۡقَ�ٰٓ أ إَِ�ۡهِ َ�َتَوفَّٮُٰ�م بِٱ�َّ

 ِ فسمى اهللا النوم وفاة، لكونه  .]٦٠األنعام: [ ﴾٦٠ُئُ�م بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن َمرِۡجُعُ�ۡم ُ�مَّ يُنَّب

هيجم عىل احلي يف حال غفلته، بحيث ال حيس هبجومه إال وهو يف عامل األموات، ثم يشاهد يف 

منامه من األحوال، واألهوال، وخماطبة املوتى، وغري ذلك، مما ال يدركه يف يقظته، ومتى رأ يف 

ا بام رأ.منا  مه ما يرسه فرح واستبرش، واستيقظ مرسورً
والرؤيا الصاحلة من املبرشات، وهي ما يراها املؤمن، أو تُر له، كام أنه إذا رأ ما يسوءه، 

أصبح حزينًا كئيبًا من خوف وقوع ما رأ، وهكذا أحوال اآلخرة، فإن اهللا خلق النوم، وسامه 

حوال القيامة وأهواهلا، وأن قيام الناس من قبورهم، هو وفاة، وجعله بمثابة الشاهد الصادق أل

ۡجَداثِ ﴿ بمثابة قيامهم من نومهم، قال تعاىل:
َ
ورِ فَإَِذا ُهم ّمَِن ٱۡ�  -أي القبور - ﴾َونُفَِخ ِ� ٱلصُّ

ۡجَداِث إَِ�ٰ َرّ�ِهِۡم يَنِسلُوَن ﴿
َ
ورِ فَإِذَا ُهم ّمَِن ٱۡ� ۡرقَِدنَاۗۜ� قَالُواْ َ�َٰو�ۡ  ٥١َونُفَِخ ِ� ٱلصُّ لَنَا َمۢن َ�َعَثَنا ِمن مَّ

ۡ�نَا  ٥٢َ�َٰذا َما وََعَد ٱلرَّۡحَ�ُٰن وََصَدَق ٱلُۡمرَۡسلُوَن  َ إِن َ�نَۡت إِ�َّ َصۡيَحٗة َ�ِٰحَدٗة فَإَِذا ُهۡم َ�ِيٞع �َّ
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وَن    .]٥٤-٥١[يس:   ﴾٥٤ُتۡم َ�ۡعَملُوَن ا َوَ� ُ�َۡزۡوَن إِ�َّ َما ُكن ٔٗ فَٱۡ�َۡوَم َ� ُ�ۡظلَُم َ�ۡفٞس َشۡ�  ٥٣ُ�َۡ�ُ
فال ينبغي للعاقل أن يستبطئ قيام الساعة، وقد جاءت أماراهتا، وهي ال تأيت إال بغتة، 

فبعض الناس يراها بعيدة وهي قريبة، فألجل طول أمله، تراه يندفع إىل املخالفات؛ من ترك 

بَۡل يُرِ�ُد ﴿ ، يقول اهللا تعاىل:الطاعات والصلوات، وارتكاب املنكرات لظنه أن اآلخرة متأخرة
َماَمُهۥ 

َ
�َ�ُٰن ِ�َۡفُجَر أ يَّاَن يَۡوُم ٱلۡقَِ�َٰمةِ  َٔ �َۡ�  ٥ٱۡ�ِ

َ
يقول: سأعمل ثم  .]٦-٥القيامة: [ ﴾٦ُل �

أتوب، وسأعمل ثم أتوب، وربام تعاجله املنية قبل حتقيق هذه األمنية، أي قبل التوبة فيندم، 

ۡمُت ِ�ََياِ� َ�ُقوُل ﴿ حيث ال ينفعه الندم   .]٢٤الفجر: [ ﴾٢٤َ�ٰلَۡيتَِ� قَدَّ
إن األرواح بعد مفارقتها لألجسام ال يشملها الفناء، بل تبقى منعمة أو معذبة، فقد ثبت 

ا وعشيًّا َوَ�ۡوَم ﴿ ذلك يف القرآن احلكيم، حاكيًا عن آل فرعون، وأهنم يعرضون عىل النار غدوًّ
ۡدِخلُٓواْ 

َ
اَعُة أ َشدَّ ٱلَۡعَذاِب َ�ُقوُم ٱلسَّ

َ
  .]٤٦املؤمن: [ ﴾٤٦َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

ۡحيَآٌء ﴿ وقال سبحانه يف حق الشهداء:
َ
ۚ بَۡل أ ۡمَ�ٰتَۢ�

َ
ِ أ ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ِيَن قُتِلُوا َوَ� َ�َۡسَ�َّ ٱ�َّ

َ  ١٦٩ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُوَن  ُ ِمن فَۡضلِهِۦ َو� ِيَن لَۡم يَۡلَحُقواْ بِِهم فَرِِحَ� بَِمآ َءاتَٮُٰهُم ٱ�َّ وَن بِٱ�َّ ۡسَتۡبِ�ُ
�َّ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن 

َ
وهذه حياة أرواح  .]١٩٧-١٩٦آل عمران: [ ﴾١٧٠ّمِۡن َخۡلفِِهۡم �

أن أرواح الشهداء يف أجواف طري خرض،  :ملسو هيلع هللا ىلصبرزخية ال يعلم كيفيتها إال اهللا تعاىل. وأخرب النبي 

اجلنة، وتأكل من ثامرها. وثبت ألرواح املؤمنني الصاحلني مثل ذلك، فاألرواح بعد ترد أهنار 

 موهتا باقية: إما أن تنعم، أو تعذب.
ليلة اإلرساء باألنبياء يف منازهلم من السامء، وصالته هبم، وما ذاك  ملسو هيلع هللا ىلصومثله اجتامع النبي 

، وقد أُعطي إال بأرواحهم. ولعلهم تشكلوا له بصورهم يف الدنيا، حيث رأ نب ي اهللاِ يوسفَ

شطر احلسن، ومثله املراجعة الواقعة بينه وبني موسى عليه السالم، وما ذاك التخاطب إال 

باألرواح، وإال فمن املعلوم أن األنبياء كلهم قد ماتوا، ودفنوا باألرض، ما عدا عيسى عليه 

 الصالة والسالم.

وجسده عىل القول الصحيح، ومحل ، وكذا املعراج، فإنه بروحه ملسو هيلع هللا ىلصأما اإلرساء بالنبي 
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ٰى ﴿ اللفظ عىل حقيقته، إذ املقام مقام معجزة، ألن اهللا تعاىل افتتحها بقوله: َ�ۡ
َ
ِٓي أ ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ
ِي َ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُۥ لُِ�َِ�ُهۥ ِمۡن ءَ  ۡقَصا ٱ�َّ

َ
تَِناۚٓ اَ�ٰ بَِعۡبِدهِۦ َ�ۡٗ� ّمَِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم إَِ� ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�

ِميُع ٱۡ�َِصُ�  أنه إذا استعظم شيئًا، إما  ملسو هيلع هللا ىلصوكان من هدي النبي  .]١اإلرساء: [ ﴾١إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ

 سبح، أو كرب تأسيًا بالقرآن.
إنه ما بني أن ير مقدمات اآلخرة، واملجازاة عىل عمله، إال أن يقال: فالن قد مات. وما 

 آت.أقرب احلياة من املامت، وكل ما هو آت 

أي املنعم� -يؤ� بأنعم انلاس يف ادلنيا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  صحيح مسلموثبت يف 

فيصبغ يف انلار صبغة، ثم يقال هل: هل  -املرتف�، اتلار�� للطااعت، واملستحل� لفعل املنكرات
رأيت خ�ًا قط؟ هل مّر بك نعيم قط؟ فيقول: ال يا رب. فينىس نعيم ادلنيا وذلاتها عند أد� 

س من العذاب، ثم يقال هل: �م بلثت يف ادلنيا؟ فيقول: بلثت يوًما أو بعض يوم. فيقال هل: م
من املؤمن� املعذب�، -بئس ما اجترت يف يوم أو بعض يوم. و�ؤ� بأشد انلاس بؤًسا يف ادلنيا 

وهل فيصبغ يف اجلنة صبغة، ثم يقال هل: هل رأيت يف ادلنيا بؤًسا قط؟  -ومن الفقراء واملساك�
مّر بك بؤس قط؟ فيقول: ال يا رب. فينىس بؤس ادلنيا وعذابها، و�قال هل: �م بلثت يف ادلنيا؟ 

 .»فيقول: بلثت يوًما أو بعض يوم. فيقال هل: نعم ما اجترت يف يوم أو بعض يوم

 [أثر اإليامن بالبعث عىل اإلنسان]

حيث رسخ يف قلوهبم إن بعض امللحدين املكذبني بالبعث، يستبعدون وقوعه وإمكانيته، 

عقيدة الدهريني، ويسمون بالطبيعيني، أي ينسبون احلياة واملوت للطبيعة، ويقولون: ما هو إال 

رحم يدفع، وأرض تبلع، وال حياة بعدها. فهم ال يرجون لقاء رهبم، وال خيافون عذابه، وقد أكد 

ِيَن َ� يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا  إِنَّ ﴿ اهللا ذلك، وقرر اإلنكار عليهم يف كثري من اآليات، قال سبحانه: ٱ�َّ
ِيَن ُهۡم َ�ۡن َءاَ�ٰتَِنا َ�ٰفِلُوَن  نُّواْ بَِها َوٱ�َّ

َ
ۡ�َيا َوٱۡطَم� َوٮُٰهُم ٱ�َّاُر بَِما  ٧َورَُضواْ بِٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ

ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك َمأ

ُ
أ

َما َخلَ ﴿ وقال: .]٨-٧يونس: [ ﴾٨َ�نُواْ يَۡ�ِسُبوَن  َّ�
َ
فََحِسۡبُتۡم �

َ
نَُّ�ۡم إَِ�َۡنا َ� أ

َ
ۡقَ�ُٰ�ۡم َ�َبٗثا َو�
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فبدأ اآلية باستفهام اإلنكار عليهم يف فساد اعتقادهم، نظريه قوله  .]١١٥املؤمنون: [ ﴾١١٥تُرَۡجُعوَن 

ن َ�ۡلَُق ِمۡثلَُهم� بََ�ٰ َوهُ ﴿ سبحانه:
َ
ٰٓ أ �َض بَِ�ِٰدٍر َ�َ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِي َخلََق ٱلسَّ َو لَيَۡس ٱ�َّ

َ
ُٰق أ َو ٱۡ�َ�َّ

َراَد َشۡ�  ٨١ٱۡلَعلِيُم 
َ
ٓ أ ۥٓ إِذَا ۡمُرهُ

َ
ٓ أ َما ن َ�ُقوَل َ�ُۥ ُ�ن َ�َيُكوُن  ًٔ إِ�َّ

َ
ِي �َِيِدهِۦ  ٨٢ا أ فَُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

ءٖ �َ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن  ۡ�َ ِ
َوَ�ََب َ�َا َمَثٗ� َو�َِ�َ ﴿ وقال سبحانه: .]٨٣-٨١يس: [ ﴾٨٣َملَُكوُت ُ�ّ

�ٖ� َوُهَو بُِ�ّلِ َخۡلٍق  ٧٨ۥۖ قَاَل َمن يُۡ�ِ ٱۡلعَِ�َٰم َوِ�َ َرِميٞم َخۡلَقهُ  َل َمرَّ وَّ
َ
َهآ أ

َ
�َشأ

َ
ِٓي أ قُۡل ُ�ۡيِيَها ٱ�َّ

وإن اهللا سبحانه قد أكثر يف كتابه من اإلنكار عىل املكذبني بالبعث  .]٧٩-٧٨يس: [ ﴾٧٩َعلِيٌم 

ِ ﴿ بفنون من التعبري، فقال: رََءيَۡت ٱ�َّ
َ
ُب بِٱّ�ِيِن أ ِي يَُدعُّ ٱۡ�َتِيَم  ١ي يَُ�ّذِ َوَ�  ٢فََ�ٰلَِك ٱ�َّ
ٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكِ�  فدلت هذه اآلية داللة واضحة عىل أنه متى فسد  .]٣-١املاعون: [ ﴾٣َ�ُضُّ َ�َ

االعتقاد، فسد العمل وساءت النتيجة. فهذا الكافر املكذب بالبعث، الذي ال يرجو ثوابًا عىل 

أي يدفعه -ناته، وال عقابًا عىل عصيانه، فنتج عن سوء اعتقاده فساد أعامله، فرتاه يدعّ اليتيم حس

ليس يف قلبه إحسان وال حنان وال شفقة، ألنه ال يؤمن بالثواب عىل إحسانه، وال  -بعنف وشدة

ا عن كل خري، وعادم اخلري ال يعطي ا بكل رش، بعيدً ه، وكل خياف العقاب عىل إساءته، فكان جديرً

 إناء ينضح بام فيه.
عرفـــون هبـــدهيم  وللخـــري أهـــل يُ

 

 إذا اجتمعت عند اخلطوب املجـامع 
 

عرفـــون بشـــكلهمـوللشـــ  ر أهـــل يُ
 

ـــابع  ـــالفجور األص ـــيهم ب ـــري إل  تش
 

ۡدَرٮَٰك َما يَۡوُم ٱّ�ِيِن ﴿ يقول اهللا تعاىل:
َ
ۡدَرٮَٰك َما يَۡوُم ٱّ�ِيِن  ١٧َوَمآ أ

َ
 َ�ۡملُِك يَۡوَم َ�  ١٨ُ�مَّ َمآ أ

َۡفٖس َشۡ�  ِ  ٔٗ َ�ۡفٞس ّ�ِ َّ ۡمُر يَۡوَم�ِٖذ ّ�ِ
َ
فسمى اهللا القيامة بيوم الدين ألن  .]١٩-١٧اإلنفطار: [ ﴾١٩اۖ َوٱۡ�

ا فرش. -أي جياز-كل إنسان يدان  ا فخري، وإن رشًّ  بعمله، إن خريً
الطاعات، وأكرب  إن عقيدة اإليامن بالبعث، واجلزاء عىل األعامل، هي أعظم وازع إىل أفعال

رادع عن مواقعة املنكرات. فاملؤمن الذي يعتقد اجلزاء عىل حسناته، تراه حيافظ عىل الصلوات يف 

أوقاهتا، ويؤدي الزكاة الواجبة يف ماله، ويعتقدها مغنامً عند ربه، وبركة يف ماله. ويصوم رمضان 
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ا، أو ع رضت عليه الدنيا بحذافريها ليفطر بنيّة خالصة هللا تعاىل، حتى لو رضب ليفطر ملا أفطر أبدً

ملا اعتاض هبا، لكون إيامنه حيجزه، ثم هو يكثر من أفعال الطاعات واحلسنات، وبسط اليد 

د بنوافل  بالصدقات وصلة القرابات، واإلحسان إىل املساكني واأليتام وذوي احلاجات، والتزوّ

تالوة القرآن. ثم السخاء بتضحية العبادات، واإلكثار من الذكر والتسبيح والدعاء واالستغفار و

النفس يف سبيل اهللا، العتقاده أن له حياة هي أسعد من حياته يف الدنيا، فهو يسعى سعيه، ويعمل 

عمله يف النقلة إليها، رجاء الفوز هبا. وإن الذين يعتقدون الثواب عىل حسناهتم، ينجم عن حسن 

ل السديدة، ومن اجلرأة واإلقدام اعتقادهم، حسن أعامهلم؛ من الصفات احلميدة واألقوا

 والتضحية بالنفس والنفيس يف سبيل احلق.

إن هذا االعتقاد يطبع يف النفوس الثبات عىل املكارم، وحتمل املكاره ومقارعة األهوال 

الشديدة بجأش ثابت، يعلم أن ما عند اهللا خري وأبقى من الدنيا وما فيها، وما أنفقه فإن اهللا 

 ه له يف آخرته.سيخلفه، ويدخر ثواب

لقد اندفع املسلمون بصحة عقيدهتم يف القرن األول والثاين والثالث بشجاعة باسلة، 

وقلوب ثابتة، وإيامن راسخ إىل حتقيق اجلزاء عىل أعامهلم، فاندفعوا إىل مشارق األرض ومغارهبا، 

أعدائهم،  يفتحوهنا. وإن هذا االعتقاد؛ هو الذي ثبت أقدامهم مع قلتهم، وضعفهم أمام جيوش

التي يغص هبا الفضاء، وتعج من كثافتها األرض والسامء، فتالشت أمام املؤمنني باهللا ولقائه، 

 حيث كشفوهم بقوة اإليامن، ثم نرشوا بينهم التوحيد يف سائر البلدان.

وقد أمر اهللا نبيه بأن يؤكد للناس البعث يوم القيامة للجزاء عىل األعامل باليمني البارة، قال 

ْۚ قُۡل بََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�ُۡبَعُ�َّ ُ�مَّ َ�ُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمۡلُتۡمۚ وَ ﴿ نه:سبحا ن لَّن ُ�ۡبَعُثوا
َ
ِيَن َ�َفُرٓواْ أ َ�ٰلَِك زََ�َم ٱ�َّ

ِ �َِس�ٞ  اَعُةۖ قُۡل ﴿ ويف اآلية األخر: .]٧التغابن: [ ﴾٧َ�َ ٱ�َّ تِيَنا ٱلسَّ
ۡ
ِيَن َ�َفُرواْ َ� تَأ  َوقَاَل ٱ�َّ

تِيَنَُّ�مۡ 
ۡ
ٓ إِنَُّهۥ  ُٔ ۞َو�َۡسَت�ِ� ﴿ واآلية الثالثة: .]٣سبأ: [ ﴾بََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�َأ َحقٌّ ُهَوۖ قُۡل إِي َوَرّ�ِ

َ
ونََك أ

نُتم بُِمۡعِجزِ�َن 
َ
ۖ َوَمآ أ فهذه اآليات حيقق اهللا فيها البعث بعد الوفاة، كام أمر  .]٥٣يونس: [ ﴾٥٣َ�َّقٞ

يف تأكيد احلق كهذا يف بضعة وثامنني  ملسو هيلع هللا ىلصالصادق، وقد أقسم رسول اهللا نبيه بتأكيد ذلك بالقسم 



 ١١٥  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

ا من السنّة، وفيه دليل عىل أن اإلنسان ال يأثم متى حلف بيمني بارة؛ ليتحصل هبا ماله  موضعً

 الثابت باليقني عنده، ولينقذ خصمه من ظلمه بمحاولة إخراجه منه بيمينه.

 تكفر مرشكي العرب بإنكار البعث بعد املو

إن القرآن الكريم قد أكثر من ذكر البعث بعد املوت، للجزاء عىل األعامل، لكون مرشكي 

العرب عىل طريقة وعقيدة الدهريني، بحيث ينكرون البعث بعد الوفاة، ويكذبون باجلنة والنار، 

ا من اليهود والنصار، ألن اليهود والنصار يصدقون بالبعث بعد املوت.  فهم أغلظ كفرً

نِذرٞ ّمِۡنُهۡم َ�َقاَل ﴿ :باجلنة والنار، فقال سبحانه عن املرشكنيويصدقون  ن َجآَءُهم مُّ
َ
بَۡل َعِجُبٓواْ أ

ٌء َعِجيٌب  ءِذَا ِمۡتَنا َوُ�نَّا تَُراٗباۖ َ�ٰلَِك رَۡجُعۢ بَعِيٞد  ٢ٱۡلَ�ٰفُِروَن َ�َٰذا َ�ۡ
َ
قَۡد َعلِۡمَنا َما تَنُقُص  ٣أ

�ُض ِمۡنُهۡمۖ وَِعنَدنَا كِ 
َ
َوُوِضَع ٱلِۡكَ�ُٰب ﴿ أي حيفظ أعامهلم، وقال: .]٤-٢ق: [ ﴾٤َ�ٌٰب َحفِي� ٱۡ�

ا �ِيهِ َوَ�ُقولُوَن َ�َٰوۡ�لََتَنا َماِل َ�َٰذا ٱۡلِكَ�ِٰب َ� ُ�َغادُِر َصغَِ�ٗة وَ  َ� َ�َ�َى ٱلُۡمۡجرِِمَ� ُمۡشفِقَِ� ِممَّ
ْ َما َعِملُ  ۡحَصٮَٰهاۚ َووََجُدوا

َ
ٓ أ َحٗدا َكبَِ�ةً إِ�َّ

َ
�ۗ َوَ� َ�ۡظلُِم َر�َُّك أ فيقال  .]٤٩الكهف: [ ﴾٤٩واْ َحاِ�ٗ

 كَِ�َٰبَك َكَ�ٰ بَِنۡفِسَك ٱۡ�َۡوَم َعلَۡيَك َحِسيٗبا ﴿ لكل إنسان:
ۡ
فعقيدة أهل  .]١٤اإلرساء: [ ﴾١٤ٱۡقَرأ

ا، حتى الذي أكلته السباع، أو أكلته ا جديدً احليتان  السنة كلهم أن اهللا سبحانه ينشئ الناس خلقً

ا،  ا جديدً ا، فإن اهللا سبحانه يبعثهم خلقً يف البحر، أو احرتق بالنار حتى كان هباءً ورمادً

َحٗدا ﴿ فيحاسبهم عىل أعامهلم
َ
�ۗ َوَ� َ�ۡظلُِم َر�َُّك أ ْ َحاِ�ٗ ْ َما َعِملُوا  .]٤٩الكهف: [ ﴾٤٩َووََجُدوا

بلنيه: إذا مت فأحرقو� بانلار،  إن رجالً من اكن قبل�م قال« :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  البخاريويف 

. قال: »وذروا نصيف يف الرب، ونصيف يف ابلحر، فوا� لنئ قدر اهللا يلعَّ يلعذب� عذابًا شديًدا

ففعل به بنوه ما أوصاهم به، فأمر اهللا ابلحر فجمع ما فيه، وأمر اهللا الرب فجمع ما فيه، فتمثل «
. وقد أخرب »ىلع ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب قائًما ب� يدي اهللا، فقال اهللا هل: ما محلك

سبحانه عن امللحدين املكذبني بالبعث، بأهنم يؤكدون للناس إنكارهم للبعث بعد املوت بأيامهنم 



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١١٦

ُ َمن َ�ُموُتۚ بََ�ٰ وَۡعًدا َعلَۡيهِ ﴿ الكاذبة، فقال سبحانه: يَۡ�ٰنِِهۡم َ� َ�ۡبَعُث ٱ�َّ
َ
ِ َجۡهَد � ۡقَسُمواْ بِٱ�َّ

َ
َوأ

ۡ�َ�َ ٱ�َّاِس َ� َ�ۡعلَُموَن 
َ
ا َوَ�ِٰ�نَّ أ ِيَن َ�َفُرٓواْ  ٣٨َحّقٗ ِي َ�َۡتلُِفوَن �ِيهِ َوِ�َۡعلََم ٱ�َّ َ لَُهُم ٱ�َّ ِ�ُبَّ�ِ

ْ َ�ِٰذ�َِ�  ُهۡم َ�نُوا َّ�
َ
ن �َُّقوَل َ�ُۥ ُ�ن َ�يَُكوُن  ٣٩�

َ
َرۡدَ�ُٰه أ

َ
ٓ أ ٍء إِذَا َما قَۡوُ�َا لَِ�ۡ نحل: ال[ ﴾٤٠إِ�َّ

�َِ� ﴿ وقال سبحانه: .]٤٠-٣٨ بُوَن �َِيۡوِم ٱّ�ِيِن  ١٠َوۡ�ٞل يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ ِيَن يَُ�ّذِ َوَما  ١١ٱ�َّ
�ِيٍ� 

َ
ُب بِهِۦٓ إِ�َّ ُ�ُّ ُمۡعَتٍد أ فسمى اهللا يوم القيامة بيوم الدين، ألن  .]١٢-١٠املطففني: [ ﴾١٢يَُ�ّذِ

ا فرش. -أي جياز بعمله-كل إنسان يُدانُ  ا فخري، وإن رشًّ  إن خريً

ا ا جديدً ة يف إنشاء األجساد خلقً  عقيدة أهل السنَّ

إن اهللا سبحانه ينشئ أجسام الناس يف اآلخرة نشأةً مستأنفة، بحيث يدخل أهل اجلنة اجلنة 

يف سن ثالث وثالثني سنة، حتى العجائز يف الدنيا (احلمص والرمص)، وهن مسلامت، قانتات، 

َ�ُٰهنَّ إِ�َشاٗٓء ﴿ نشأة مستأنفة، قال سبحانه: فينشئهن اهللا
ۡ
�َشأ

َ
آ أ بَۡ�اًرا  ٣٥إِ�َّ

َ
ُعُر�ًا  ٣٦فََجَعۡلَ�ُٰهنَّ �

تَۡراٗبا 
َ
َ�ُٰهنَّ إِ�َشاٗٓء ﴿ فقوله: .]٣٧-٣٥الواقعة: [ ﴾٣٧�

ۡ
�َشأ

َ
ٓ أ بَۡ�اًرا  ٣٥إِ�َّا

َ
ُعُرً�ا  ٣٦فََجَعۡلَ�ُٰهنَّ �

تَۡراٗبا 
َ
َ�ُٰهنَّ إِ�َشاٗٓء ﴿ جهن، و، أي متحببات إىل أزوا﴾٣٧�

ۡ
�َشأ

َ
آ أ بَۡ�اًرا  ٣٥إِ�َّ

َ
ُعُرً�ا  ٣٦فََجَعۡلَ�ُٰهنَّ �

تَۡراٗبا 
َ
، أي يف سن ثالث وثالثني سنة، وهن أفضل وأمجل من احلور العني، بفضل صالهتن، ﴾٣٧�

وصيامهن، وقد قالت أم سلمة: يا رسول اهللا، املرأة منّا تتزوج بعدد أزواج، وتدخل هي 

يا أم سلمة إنها ختّ�، فتختار أحسنهم خلًقا، يا أم «جها اجلنة، فمع من تكون؟ فقال: وأزوا

 .!*"»سلمة، ذهب ُحْسُن اخللق خب�ْي ادلنيا واآلخرة
ةَ ٱ�ِخَرةَۚ ﴿ يقول اهللا:

َ
ُ يُنِشُئ ٱلنَّۡشأ ۚ ُ�مَّ ٱ�َّ  ٱۡ�َلَۡق

َ
�ِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف بََدأ

َ
قُۡل ِسُ�واْ ِ� ٱۡ�

ءٖ قَِديٞر إِ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ َ   .]٢٠العنكبوت: [ ﴾٢٠نَّ ٱ�َّ

إن إعادة األجسام أسهل من بدايتها، فالقادر عىل اليشء يف بدايته من صنعة وغريها، هو 

                          
 . واألوسط الكبري يف الطرباين رواه  )١(



 ١١٧  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

ِل� بَۡل ُهۡم ِ� لَبٖۡس ّمِۡن ﴿ قادر عىل إعادهتا من باب أوىل، يقول اهللا تعاىل: وَّ
َ
َ�َعيِيَنا بِٱۡ�َۡلِق ٱۡ�

َ
أ

َۡمَع ِعَظاَمُهۥ ﴿ ويقول: .]١٥ق: [ ﴾١٥ۡلٖق َجِديٖد خَ  لَّن �َّ
َ
�َ�ُٰن � َ�َۡسُب ٱۡ�ِ

َ
�٣  ٰٓ بََ�ٰ َ�ِٰدرِ�َن َ�َ

َُّسّوَِي َ�َنانَُهۥ  ن �
َ
 يعني أطراف أصابعه التي هي أدق يشء يف جسمه. .]٤-٣القيامة: [ ﴾٤أ

 قــــال املــــنجم والطبيــــب كالمهــــا
 

ــيكام  ــت إل ــوات قل ــث األم  ال تبع
 

 إن صـــح قـــولكام فلســـت بخـــارس
 

 أو صــح قــويل فاخلســار علــيكام 
 

دٍ وملحد يف حقيقة البعث بعد املوت  وقوع التنازع بني موحِّ

أخرب اهللا سبحانه يف كتابه املبني عن رجلني قرينني اصطحبا يف الدنيا أحدمها مؤمن باهللا، 

النار، ويعمل عمله عىل يصدق بالبعث بعد املوت، للجزاء عىل األعامل، ويصدق باجلنة، و

حساب هذه العقيدة احلسنة، فيصيل ويصوم ويتصدق ويعمل سائر أعامل اخلري، رجاء أن يثاب 

 عليها يف اآلخرة.

: ملحد دهري، يكذب بالبعث بعد املوت، ويكذب باجلنة والنار، ويعمل عمله عىل والثاين

تهي من املنكرات، وترك حساب فساد عقيدته، فرتاه ال يصيل وال يصوم، ويرتكب كل ما يش

الطاعات، ومل تزل املناظرة اجلدلية بينهام يف الدنيا، بحيث إن كل واحد منهام حياول إرجاع 

 صاحبه إىل عقيدته، حتى سارت هبام ركاب منيتهام إىل اآلخرة.

 : بالفوز باجلنة، بفضل ربه ورمحته، جزاء وكرامة له عىل حسن عمله.فجوزي املؤمن

بعث النار، جزاء عىل كفره، وتكذيبه بلقاء ربه، فبعد دخول املؤمـن اجلنـة وأدخل املكذب بال

تـذكر صاحبه يف الدنيا الذي ال زال جيادله يف إنكار البعث بعد املـوت، ومتنى أن يعرف كيف كانت 

حـاله وحمله، وعاقبـة مصيـره. فقيل له: إن صاحبـك أدخل النار جزاء عىل كفره بلقاء ربه، فإن 

، قال اهللا تعاىل:أحببت أ ٰ َ�ۡعٖض يَتََسآَءلُوَن ﴿ ن تراه وختاطبه فإنه سهل ميُرسّ ۡ�بََل َ�ۡعُضُهۡم َ�َ
َ
 ٥٠فَأ

�َِ� ﴿ -أي صديق يف الدنيا- ﴾٥١قَاَل قَآ�ِٞل ّمِۡنُهۡم إِّ�ِ َ�َن ِ� قَرِ�ٞن  ءِنََّك لَِمَن ٱلُۡمَصّدِ
َ
 ٥٢َ�ُقوُل أ
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ءَِذا مِۡتنَا َوُ�نَّا تَُراٗبا
َ
ءِنَّا لََمِديُنوَن  أ

َ
إن هذا من األمر املحال الذي ال  -أي ملجزيون- ﴾٥٣وَِعَ�ًٰما أ

لُِعوَن ﴿ صحة له، فيقـال للمؤمن: طَّ نُتم مُّ
َ
أي هل حتب أن تنظر إىل صاحبك وتراه  ﴾٥٤قَاَل َهۡل أ

لََع فَرََءاهُ ِ� َسَوآءِ ٱۡ�َِحيمِ ﴿ كيف يعذب يف النار. فيقول: نعم. قال: أي يف وسط اجلحيم  ﴾٥٥ فَٱطَّ

ِ إِن كِدتَّ لَُ�ۡدِيِن ﴿ يعذب فيها، فعند ذلك خاطبه املؤمن وقال له: معك يف العذاب  ﴾٥٦قَاَل تَٱ�َّ

َ�َما ﴿ يف النار ﴾٥٧ِمَن ٱلُۡمۡحَ�ِ�َن ﴿ معك ﴾لَُكنُت ﴿ ورمحته يب ﴾َولَۡوَ� نِۡعَمُة َرّ�ِ ﴿ لو أطعتك
َ
أ

�َِ�  إِ�َّ  ٥٨َ�ُۡن بَِمّيِتَِ�  وَ�ٰ َوَما َ�ُۡن بُِمَعذَّ
ُ
إِنَّ َ�َٰذا لَُهَو ٱۡلَفۡوُز ﴿ ثم قال سبحانه: ﴾٥٩َمۡوتَتَنَا ٱۡ�

 .]٦١-٥٠ [الصافات: ﴾٦١لِِمۡثِل َ�َٰذا فَلۡيَۡعَمِل ٱۡلَ�ِٰملُوَن  ٦٠ٱلَۡعِظيُم 
ۡ�َبَل َ�ۡعُضُهمۡ ﴿ : وهو أن اهللا سبحانه قال يف هذه اآلية:وهنا يقع السؤال

َ
ٰ َ�ۡعٖض  فَأ َ�َ

�َساَب بَۡيَنُهۡم ﴿ ويف موضع آخر قال: .]٥٠الصافات: [ ﴾٥٠يَتََسآَءلُوَن 
َ
ورِ فََ�ٓ أ فَإِذَا نُفَِخ ِ� ٱلصُّ

فنفى التساؤل يف هذه اآلية بني الناس يف اآلخرة،  .]١٠١املؤمنون: [ ﴾١٠١يَۡوَم�ِٖذ َوَ� يَتََسآَءلُوَن 

 وأثبته يف اآلية قبلها.
: أن يوم القيامة عرصات، ومقامات، وللناس فيه حاالت، فحالة ال يسأل ب عن هذاواجلوا

ا، وذلك حني تقوم الساعة، كام يف قوله تعاىل: ُة ﴿ فيها أحد أحدً آخَّ يَۡوَم يَفِرُّ  ٣٣فَإَِذا َجآَءِت ٱلصَّ
ِخيهِ 

َ
�ِيهِ  ٣٤ٱلَۡمۡرُء ِمۡن أ

َ
ّمِهِۦ َوأ

ُ
وهذا أحد املواقف  .]٣٦-٣٣عبس: [ ﴾٣٦َوَ�ِٰحَبتِهِۦ َوَ�نِيهِ  ٣٥َوأ

ا.  التي ال يسأل أحد فيها أحدً
 : حني تتطاير الصحف، وال يدري أيأخذ كتابه بيمينه، أو بشامله.واملوقف الثاين

ا َمن َ�ُقلَۡت ﴿ : عند امليزان، حينام توزن األجسام بام اشتملت عليه من األعاملوالثالث مَّ
َ
فَأ

اِضَيةٖ َ�ُهَو ِ� عِ  ٦َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ  ۡت َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ  ٧يَشةٖ رَّ ا َمۡن َخفَّ مَّ
َ
ُهۥ َهاوَِ�ةٞ  ٨َوأ مُّ

ُ
ۡدَرٮَٰك  ٩فَأ

َ
َوَمآ أ

  .]١١-٦القارعة: [ ﴾١١نَاٌر َحاِمَي�  ١٠َما هَِيۡه 
: عند الرصاط، حني يعرض عىل متن جهنم، ويكلف الناس باملرور عليه، واملوقف الرابع

وهو أدق من الشعرة، وأحدُّ من  ،!*"اخلشبة فوق القليب وهو معروض عىل متن جهنم، أشبه
                          

 .حفرة أو بئر فوق أي  )١(



 ١١٩  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

�ن ّمِنُ�ۡم إِ�َّ ﴿ السيف، جتري الناس بأعامهلم عليه، وهو معنى الورود الذي قال اهللا فيه:
ۡقِضّيٗا  ٰ َرّ�َِك َحۡتٗما مَّ ۚ َ�َن َ�َ ٰلِِم�َ  ٧١َوارُِدَها نََذُر ٱل�َّ ْ وَّ ِيَن ٱ�ََّقوا ا  ُ�مَّ ُ�نَّ�ِ ٱ�َّ  ﴾٧٢�ِيَها ِجثِّيٗ

  .]٧٢-٧١مريم: [
فمنهم من يمر كالربق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد اخليل، وعىل 

ت بخطفه، وتلقيه يف جهنم، وهذه  جوانبه كالليب وحسك، ختدش الناس، وختطف من أمرَ

 سلم ا�«قائم عىل طرف الرصاط يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصالكالليب واحلسك، هي املعايص. والنبي 

ة والتحجيل من آثار الوضوء، فمتى خلصوا من  .!*"»سلم ويعرف أمته من بني سائر األمم بالغرّ

ا، وال يسأل أحد عن أحد.  الرصاط، رشبوا من الكوثر، فهذه املواطن ال يذكر فيها أحد أحدً

ۡ� ﴿ ومن بعد صدورهم عن احلوض يقفون للسؤال لَُ�ۡم َ�  َما ٢٤ولُوَن  ُٔ َوقُِفوُهۡمۖ إِ�َُّهم مَّ
وَن  ويف هذه املواقف يقتص  .]٢٦-٢٤الصافات: [ ﴾٢٦بَۡل ُهُم ٱۡ�َۡوَم ُمۡستَۡسلُِموَن  ٢٥َ�َناَ�ُ

۞يَوَۡم ﴿ بعضهم من بعض يف احلقوق التي بينهم يف الدنيا، ويتنازعون، ويقع بينهم اخلصام فيها
 ُّ�ُ ٰ ِ� ُ�ُّ َ�ۡفٖس تَُ�ِٰدُل َعن �َّۡفِسَها َوتَُو�َّ

ۡ
ا َعِملَۡت َوُهۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن  تَأ النحل: [ ﴾١١١َ�ۡفٖس مَّ

فمن بعد التمحيص، والقصاص من بعضهم البعض؛ وبعدها، يدخل أهل اجلنة اجلنة،  .]١١١

ٰٓ إَِذا َجآُءوَها فُتَِحۡت ﴿ وأهل النار النار، يقول اهللا: ْ إَِ�ٰ َجَهنََّم ُزَمًر�ۖ َح�َّ ِيَن َ�َفُرٓوا  وَِسيَق ٱ�َّ
تُِ�ۡم رُُسٞل ّمِنُ�ۡم َ�ۡتلُوَن َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ِٰت َرّ�ُِ�ۡم 

ۡ
لَۡم يَأ

َ
� ٓ بَۡ�ُٰ�َها َوقَاَل لَُهۡم َخَزَ�ُتَها

َ
�

ۡت َ�َِمُة ٱلَۡعَذاِب َ�َ ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن  �ِيَل  ٧١َوُ�نِذُرونَُ�ۡم لَِقآَء يَۡوِمُ�ۡم َ�َٰذ�ۚ قَالُواْ بََ�ٰ َوَ�ِٰ�ۡن َحقَّ
 ْ ِ�َن ٱۡدُخلُٓوا ۖ فَبِۡئَس َمۡثَوى ٱلُۡمتََكّ�ِ بَۡ�َٰب َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

َ
ْ َر�َُّهۡم إَِ�  ٧٢� َقۡوا ِيَن ٱ�َّ وَِسيَق ٱ�َّ

بَۡ�ُٰ�َها َوقَاَل لَُهۡم َخَزَ�ُتَها َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ۡم ِطۡبُتۡم 
َ
ٰٓ إِذَا َجآُءوَها َوفُتَِحۡت � وَها فَٱۡدُخلُ ٱۡ�َنَّةِ ُزَمًر�ۖ َح�َّ

ۖ  ٧٣َ�ِٰ�ِيَن   مَِن ٱۡ�َنَّةِ َحۡيُث �ََشآُء
ُ
أ �َض نَتََبوَّ

َ
ۡوَرَ�َنا ٱۡ�

َ
ِي َصَدَ�َنا وَۡعَدهُۥ َوأ ِ ٱ�َّ ْ ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ  َوقَالُوا

ۡجُر ٱۡلَ�ِٰملَِ� 
َ
  .]٧٤-٧١الزمر: [ ﴾٧٤فَنِۡعَم أ

ام التخاطب، فيسأل أحدمها ثم إنه بعد دخول أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار النار، جيري بينه

                          
 .اخلدري سعيد أيب حديث من أمحد أخرجه  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٢٠

 ينظر  وً ا، فيه كُ اآلخر عن حاله، وحمله، وعاقبة مصريه، وقد قيل: إن بني اجلنة والنار سورً

ا، وهذا معنى قوله: ا، وخياطب بعضهم بعضً ُۥ بَاُبۢ ... ﴿ بعضهم بعضً فَُ�َِب بَۡيَنُهم �ُِسورٖ �َّ
َعُ�مۡ  ١٣لِهِ ٱۡلَعَذاُب بَاِطُنُهۥ �ِيهِ ٱلرَّۡ�َُة َوَ�ِٰهُرهُۥ مِن قِبَ  لَۡم نَُ�ن مَّ

َ
 -أي يف الدنيا- ﴾ُ�َناُدوَ�ُهۡم �

نُفَسُ�ۡم َوتََر�َّۡصُتۡم َوٱۡرتَبۡتُۡم ﴿
َ
ْ بََ�ٰ َوَ�ِٰكنَُّ�ۡم َ�َتنُتۡم أ َعُ�ۡمۖ قَالُوا لَۡم نَُ�ن مَّ

َ
ُ�َناُدوَ�ُهۡم �

ِ وَ  ۡمُر ٱ�َّ
َ
ٰ َجآَء أ َماِ�ُّ َح�َّ

َ
تُۡ�ُم ٱۡ� ِ ٱۡلَغُروُر وََغرَّ فَٱۡ�َۡوَم َ� يُۡؤَخُذ مِنُ�ۡم فِۡديَةٞ  ١٤َغرَُّ�م بِٱ�َّ

ۖ ِ�َ َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ َو�ِۡئَس ٱلَۡمِصُ�  َوٮُٰ�ُم ٱ�َّاُر
ۡ
ْۚ َمأ ِيَن َ�َفُروا  .]١٥-١٣احلديد: [ ﴾١٥َوَ� ِمَن ٱ�َّ

باألعامل، حيث إن فأهل اجلنة يدخلون اجلنة بفضل اهللا ورمحته، لكنهم يتقاسمون املنازل 

ٰ ﴿ بعضهم أفضل من بعض باألعامل الصاحلة، يقول اهللا تعاىل: ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ ٱنُظۡر َكۡيَف فَضَّ
ۡ�َ�ُ َ�ۡفِضيٗ� 

َ
ۡ�َ�ُ َدَرَ�ٰٖت َوأ

َ
فيكون منزلة الفاضل  .]٢١اإلرساء: [ ﴾٢١َ�ۡعٖض� َولَ�ِخَرةُ أ

: هذه منزلة فالن بن فالن، حتى إن الرجل كالكوكب يف السامء، بحيث يرتاءونه ويقولون

الصالح ينزل يف املنزلة العالية، وينزل ابنه يف منزلة دونه، فيقول: أين ابني؟ فيقال: إن منزلته 

دونك، قد قرصت به أعامله، فيقول: إين عملت لنفيس والبني. فيأمر اهللا برفع ابنه إليه يف منزلته 

ۡ�َۡقَنا بِِهۡم ذُّرِ�ََّتُهۡم َوَمآ وَ ﴿ لتقرّ عينه به، يقول اهللا تعاىل:
َ
َبَعۡتُهۡم ُذّرِ�َُّتُهم �ِإِيَ�ٍٰن � ْ َوٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا ٱ�َّ

� ُ�ُّ ٱۡمرِ� بَِما َكَسَب رَهِٞ�  ءٖ َ�َۡ�ُٰهم ّمِۡن َ�َملِِهم ّمِن َ�ۡ
َ
فصاحب املنزلة  .]٢١الطور: [ ﴾٢١�

حب املنزلة النازلة، فال يستطيع أن يصعد إىل من كل من حتته، أما صا العالية يستطيع أن يزور

 فوقه، ألن أعامله قد قرصت به.

 بيان سوق اجلنة وتالقي الناس فيه

ا،  ا يف اجلنة جيتمع فيه أهل املنزلة العالية، واملنزلة الدانية، فيسأل بعضهم بعضً إن هناك سوقً

يا سعيد أسأل السوق فقال:  أن سعيد بن املسيب لقي أبا هريرة يف صحيح الرتمذيكام ثبت يف 

فقال: أويف اجلنة سوق؟ قال: نعم إنه إذا كان يوم املزيد يف  .اهللا أن جيمع بيني وبينك يف سوق اجلنة



 ١٢١  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

اآلخرة وهو يوم اجلمعة يف الدنيا؛ فيأذن الرب ألهل اجلنة يف زيارته، وجيلسون إليه، ويتجىل هلم، 

الكريم، فام يبقى يف ذلك املجلس رجل إال حاوره اهللا،  فام أعطوا نعيامً أفضل من النظر إىل وجه اهللا

فيذكره ببعض أفعاله يف الدنيا. فيقول: يا رب أمل تغفر يل، فيقول اهللا: بىل، فبسعة مغفريت بلغت 

منزلتك هذه. ثم يقول اهللا: قوموا إىل ما أعددت لكم. ثم يقومون إىل سوق قد حفته املالئكة، فيه 

سمعت، وال خطر عىل قلب برش، فيأخذون منه بال عقد، وال نقد ثمن، ما ال عني رأت، وال أذن 

 فهذا يوم املزيد.

وثبت يف القرآن الكريم وقوع التخاطب بني أهل اجلنة وأهل النار، وأن كل فريق منهام 

ۡصَ�ُٰب ﴿ ينادي الفريق الثاين ويسأله عن حاله وحمله، وكيف مصريه، قال اهللا سبحانه:
َ
َونَاَدىٰٓ أ

ْ ٱۡ�َنَّ  اۖ قَالُوا ا وََعَد َر�ُُّ�ۡم َحّقٗ ا َ�َهۡل وََجدتُّم مَّ ن قَۡد وََجۡدنَا َما وََعَدنَا َر�َُّنا َحّقٗ
َ
ۡصَ�َٰب ٱ�َّارِ أ

َ
 ةِ أ

ٰلِِمَ�  ِ َ�َ ٱل�َّ ن لَّۡعَنُة ٱ�َّ
َ
ذََّن ُمَؤّذُِنۢ بَۡيَنُهۡم أ

َ
َونَاَدىٰٓ ﴿ وقال: .]٤٤األعراف: [ ﴾٤٤َ�َعۡمۚ فَأ

ۡصَ�ُٰب 
َ
َ  أ ْ إِنَّ ٱ�َّ ۚ قَالُٓوا ُ ا َرزَقَُ�ُم ٱ�َّ ۡو ِممَّ

َ
ْ َعلَۡيَنا ِمَن ٱلَۡمآءِ أ �ِيُضوا

َ
ۡن أ

َ
ۡصَ�َٰب ٱۡ�َنَّةِ أ

َ
 ٱ�َّارِ أ

َمُهَما َ�َ ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن  ۡ�َياۚ فَٱ ٥٠َحرَّ ۡ�ُهُم ٱۡ�ََيٰوةُ ٱ�ُّ َُذواْ دِيَنُهۡم لَۡهٗو� َولَعِٗبا وََغرَّ ِيَن ٱ�َّ ۡ�َوَۡم نَنَسٮُٰهۡم ٱ�َّ
  .]٥١-٥٠األعراف: [ ﴾٥١َ�ٰتَِنا َ�َۡحُدوَن َكَما �َُسواْ لَِقآَء يَۡوِمِهۡم َ�َٰذا َوَما َ�نُواْ �

 حكم منكر البعث يف الرشع اإلسالمي

إن احلكم الرشعي يف منكر البعث، وقيام الساعة، متى كان جيهر بإنكاره، فإنه كافر بإمجاع 

ني، ألنه مكذب بالكتاب، وبام أرسل اهللا به رسله، فيرتتب عليه حكم املرتد عىل علامء املسلم

اَعةِ َسعًِ�ا ﴿ السواء، يقول اهللا سبحانه: َب بِٱلسَّ ۡ�َتۡدنَا لَِمن َكذَّ
َ
اَعةِ� َوأ ْ بِٱلسَّ بُوا  ﴾١١بَۡل َكذَّ

 امل معاملة املسلمني.وإن كان ممن خيفي ذلك وال جيهر باعتقاده، فإنه املنافق، يع .]١١الفرقان: [
فَإِذَا ﴿ إن الساعة آتية ال ريب فيها، فتأيت إىل الناس بغتة وهم غافلون، يقول اهللا سبحانه:

ۡمُس َوٱلَۡقَمُر  ٨وََخَسَف ٱلَۡقَمُر  ٧بَرَِق ٱۡ�ََ�ُ  ۡ�َن ٱلَۡمَفرُّ  ٩وَُ�َِع ٱلشَّ
َ
�َ�ُٰن يَۡوَم�ٍِذ �  ١٠َ�ُقوُل ٱۡ�ِ



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٢٢

َر  ١٢َ�ٰ َرّ�َِك يَۡوَم�ٍِذ ٱلُۡمۡستََقرُّ إِ  ١١َ�َّ َ� َوَزَر  خَّ
َ
َم َوأ �َ�ُٰن يَۡوَم�ِذِۢ بَِما قَدَّ ْ ٱۡ�ِ القيامة: [ ﴾١٣يُنَبَُّؤا

كيف أنعم وصاحب القرن قد اتلقم القرن، وح� «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف احلديث أن النبي  .]١٣-٧

 .!*"»ونعم الو�يل قولوا: حسبنا اهللا«قالوا: ما نقول؟ قال:  »جبهته، ينتظر مىت يؤمر
فالراجفة  !+"»جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء املوت بما فيه، جاء املوت بما فيه«وقال: 

هي نفخة الصعق، أي املوت، فينفخ إرسافيل يف الصور والرجالن بينهام الرداء، فال هذا يقبضه، 

َونُفَِخ ِ� ﴿  القصعةوال هذا يقبضه، ويرفع الرجل اللقمة فال يوصلها إىل فمه، وال يردها يف
ۡخَرٰى فَإَِذا هُ 

ُ
ۖ ُ�مَّ نُفَِخ �ِيهِ أ ُ �ِض إِ�َّ َمن َشآَء ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوَمن ِ� ٱۡ� ورِ فََصعَِق َمن ِ� ٱلسَّ ۡم ٱلصُّ

�ُض بُِنورِ َرّ�َِها َووُِضَع ٱلِۡكَ�ُٰب وَِجآْيَء بِٱ�َّبِّ�ِ  ٦٨�َِيامٞ يَنُظُروَن 
َ
قَِت ٱۡ� َ�ۡ

َ
َهَدآءِ  َۧوأ َن َوٱلشُّ

ۡعلَُم بَِما َ�ۡفَعلُوَن  ٦٩َوقُِ�َ بَۡيَنُهم بِٱۡ�َّقِ وَُهۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن 
َ
ا َعِملَۡت َوُهَو أ َوُوّ�َِيۡت ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ

  .]٧٠-٦٨الزمر: [ ﴾٧٠
ا؟  »ما ب� انلفخت� أر�عون«: كم بني النفختني؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قيل للنبي  قيل: أربعون يومً

ا؟ قال:  .»أبيت«ل: قا ثم إن  -أي نعم- !,"قيل: أربعون سنة. فسكت .»أبيت«قيل: أربعون شهرً

ا، فينبت الناس كنبات  اهللا سبحانه يأمر السامء أن تدر عليهم باملطر، فيمطرون ليالً وهنارً

وَّ ﴿ الطراثيث، فإذا أكمل نباهتم، أمر اهللا إرسافيل أن ينفخ نفخة البعث
َ
ٓ أ نَا

ۡ
َل َخلٖۡق َكَما بََد�

ٓۚ إِنَّا ُكنَّا َ�ٰعِلَِ�  ۥۚ وَۡعًدا َعلَۡيَنا فتخرج األرواح تتوهج، ويقول اهللا  .]١٠٤األنبياء: [ ﴾١٠٤نُّعِيُدهُ

تعاىل: فوعزيت لرتجعن كل روح إىل اجلسد التي كانت تعمره يف الدنيا، فيقومون من قبورهم 

األمر أعظم «نا إىل سوأة بعض. فقال: حفاة عراة غرالً، وقد قالت عائشة: واسوأتاه، ينظر بعض

� َ�ٰلَِك يَۡوُم ٱۡ�ُُروِج ﴿ يقول اهللا سبحانه: !-"»من أن يهمهم ذلك ۡيَحَة بِٱۡ�َّقِ إِنَّا ٤٢يَۡوَم �َۡسَمُعوَن ٱلصَّ

                          
 .عباس ابن حديث من وأمحد اخلدري سعيد أيب حديث من الرتمذي أخرجه  )١(

 .كعب بن أيب حديث من أمحد واإلمام الرتمذي أخرجه  )٢(

 .النفختني بني كم: سؤال توجيه ودون فسكت: قوله دون هريرة أيب حديث من عليه متفق  )٣(

 .األهوال يف الدنيا أيب ابن أخرجه  )٤(



 ١٢٣  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

ۦ َونُِميُت �َ�َۡنا ٱلَۡمِصُ�  اٗ�ۚ َ�ٰلَِك  ٤٣َ�ُۡن نُۡ�ِ �ُض َ�ۡنُهۡم ِ�َ
َ
ُق ٱۡ� َحۡ�ٌ َعلَۡيَنا �َِس�ٞ  يَۡوَم �ََشقَّ

  .]٤٤-٤٢ق: [ ﴾٤٤
 ،فمتى انقىض عامر الدنيا، وأراد اهللا أن جييل أهلها عنها، وأن ينقلهم منها إىل دار أخر

ليجزي فيها الذين أساؤوا بام عملوا، وجيزي الذين أحسنوا باحلسنى، فعند ذلك يأمر اهللا بقيام 

اف متعددة متنوعة، تدل بمعانيها عىل أهنا يشء الساعة. وقد وصف اهللا القيامة بأسامء وأوص

إِذَا َوَ�َعِت ﴿ عظيم، فوصفها بالطامة الكرب، وبالصاخة، وبالزلزلة، والقارعة، والواقعة، وقال:
افَِعٌة  ٢لَيَۡس لِوَۡ�َعتَِها َ�ذِبٌَة  ١ٱلَۡواقَِعُة  إِنَّ َزلَۡزلََة ...﴿ وقال: .]٣-١الواقعة: [ ﴾٣َخافَِضةٞ رَّ

ٌء َعِظيٞم ٱلسَّ    .]١احلج: [ ﴾١اَعةِ َ�ۡ
ۡدَرٮَٰك َما ٱۡلَقارَِعُة  ٢َما ٱۡلَقارَِعُة  ١ٱۡلَقارَِعُة ﴿ وقال:

َ
ٓ أ تعظيم  .]٣-١[القارعة:  ﴾٣َوَما

ا، ويكون الناس هباءً  ا، وتبسها بسًّ لشأهنا وكون ذلك حيصل بقارعة تقرع األرض، فرتجها رجًّ

ر بالشمس، وخيسف بالقمر، وتتناثر النجوم من إمساكها املقتيض  منبثًّا، وكالفراش املبثوث، فيكوّ

 إلثباهتا، وقد بطل ذلك عند القضاء بفناء الدنيا، وخراب العامل، وعدم االحتياج إىل يشء من ذلك.
ۡت ﴿ وقال سبحانه: َمآُء ٱ�َشقَّ ۡت  ١إَِذا ٱلسَّ ذِنَۡت لَِرّ�َِها وَُحقَّ

َ
ۡت  ٢َوأ َمآُء ٱ�َشقَّ  ١إَِذا ٱلسَّ

ۡت  ذِنَۡت لَِرّ�َِها وَُحقَّ
َ
ۡت  ٢َوأ �ُض ُمدَّ

َ
ۡلَقۡت َما �ِيَها َوَ�َلَّۡت  ٣�َذا ٱۡ�

َ
 .]٤-١اإلنشقاق: [ ﴾٤َو�

لكون الناس حيرشون عىل  -أي ألقت مجيع ما عىل ظهرها من جبال، وأناس، وختلت عنهم-

 .أرض بيضاء مل يُعصَ اهللا عليها
جلبال، ودك األرض، وشق السامء، ونثر النجوم، وتكوير واحلكمة يف هدم األبنية، وتسيري ا

الشمس، وخسوف القمر، وختريب هذا العامل بأمجعه أن اهللا سبحانه ملا بنى للناس دار الدنيا 

للسكنى هبا، والتمتع بخرياهتا، وجعل ما فيها زينة لألبصار، وعظة لالعتبار، واالستدالل عىل 

يامن به، وإخالص العبادة له، فلام انقضت مدة السكنى هبا، وحدانيته، ومجيل صنعه بام يقتيض اإل

هبا؛ النتقاهلم منها إىل غريها يَوَۡم ﴿ وحقت كلمة ربك عىل فنائها، أجالهم سبحانه منها، وخرّ
ِ ٱۡلَ�ِٰحِد ٱلۡقَ  َ�َٰ�ُٰتۖ َوَ�َرُزواْ ِ�َّ �ِض َوٱلسَّ

َ
�ُض َ�ۡ�َ ٱۡ�

َ
ُل ٱۡ� ارِ ُ�َبدَّ أراد أن يعلمهم  ،]٤٨[إبراهيم:  ﴾هَّ
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بأن يف إحالة األحوال، وإظهار تلك األهوال، وتعريض ذلك الصنع العجيب للزوال، كله بيان 

لكامل قدرته، ودوام بقائه، وأن كل يشء هالك إال وجهه، وكل ملك زائل إال ملكه، وأن عنده 

ا هي أبقى وأرقى، وأجل وأمجل من دار الدنيا، ليجزي فيها ال ذين أساؤوا بام سبحانه لعباده دارً

 عملوا، وجيزي الذين أحسنوا باحلسنى.

فال جيزع من املوت وهيوله الفزع منه، إال الذي مل يقدم آلخرته عمالً صاحلًا يرجو ثوابه، 

ۚ ﴿ ويقول: ۡهُر ۡ�َيا َ�ُموُت َوَ�َۡيا َوَما ُ�ۡهلُِكنَآ إِ�َّ ٱ�َّ الذي  فهذا .]٢٤اجلاثية: [ ﴾َما ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ٱ�ُّ

وََخَسَف ٱلَۡقَمُر  ٧فَإَِذا بَرَِق ٱۡ�ََ�ُ ﴿ ينتقل من دار الدنيا إىل عذاب اآلخرة، يقول اهللا سبحانه:
ۡمُس َوٱۡلَقَمُر  ٨ ۡ�َن ٱلَۡمَفرُّ  ٩وَُ�َِع ٱلشَّ

َ
�َ�ُٰن يَۡوَم�ٍِذ � إَِ�ٰ َرّ�َِك يَۡوَم�ٍِذ  ١١َ�َّ َ� َوَزَر  ١٠َ�ُقوُل ٱۡ�ِ

َر  ١٢ ٱلُۡمۡسَتَقرُّ  خَّ
َ
َم َوأ �َ�ُٰن يَۡوَم�ِذِۢ بَِما قَدَّ   .]١٣-٧القيامة: [ ﴾١٣يُنَبَُّؤاْ ٱۡ�ِ

ــــــام ــــــم األن ــــــو عل ــــــا واهللا ل  أم
 

ـــاموا  ـــوا ون ـــا غفل ـــوا ملَ لق ـــا خُ  ملِ
 

لقــــوا ألمــــر لــــو رأتــــه  لقــــد خُ
 

ـــاموا  ـــاهوا وه ـــوهبم ت ـــون قل  عي
 

ـــــ ـــــم حش ـــــرب ث ـــــم ق  رـممـــــات ث
 

 وتـــــــوبيخ وأهـــــــوال عظـــــــام 
 

 ملــت رجــالر قــد عـليــوم احلشــ
 

 فصــــلوا مــــن خمافتــــه وصــــاموا 
 

ـــــــا أو هنينـــــــا ـــــــن إذا أُمرن  ونح
 

ــــام  ــــاظ ني ــــف أيق  كأهــــل الكه
 

 واهللا أعلم.

 ملسو هيلع هللا ىلصاإليامن باإلرساء بنبينا حممد 

وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن �ن ﴿ قال اهللا سبحانه:
َ
ۡحَسَن ٱۡلَقَصِص بَِمآ أ

َ
َ�ُۡن َ�ُقصُّ َعلَۡيَك أ

  .]٣يوسف: [ ﴾٣َ�ۡبلِهِۦ لَِمَن ٱلَۡ�ٰفِلَِ� ُكنَت ِمن 
إن هذا القرآن الكريم يقص علينا خرب من كان قبلنا، ونبأ ما سيكون بعدنا، وهو احلكم 

العدل فيام بيننا؛ يذكر سبحانه بأنه أرسل رسله بالبينات وبالرباهني واملعجزات يدعون الناس إىل 



 ١٢٥  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

 يحكموا بني الناس بالقسط.عبادة اهللا وحده، وترك عبادة ما سواه، ول

فمن الناس من استجاب لدعوهتم، وانقاد لطاعتهم، وصدق نبوهتم ومعجزات آياهتم، 

ومن الناس من بغى وطغى، فلم يستجب لداعي اهلد، وأرصّ عىل معصيتهم، ومل يؤثر معه ما 

ۡت َعلَۡيِهۡم َ�َِمُت َرّ�َِك َ� ﴿ يراه من معجزات نبوهتم ِيَن َحقَّ َولَۡو َجآَءۡ�ُهۡم ُ�ُّ  ٩٦ يُۡؤِمُنوَن إِنَّ ٱ�َّ
ِ�َم 

َ
ٰ يََرُواْ ٱۡلَعَذاَب ٱۡ�   .]٩٧-٩٦يونس: [ ﴾٩٧َءايٍَة َح�َّ

رَۡسۡلَنا ﴿ فهؤالء قد عوقبوا بام تسمعون من قوله سبحانه:
َ
ۡن أ َخۡذنَا بَِذ�بِهِۦۖ فَِمۡنُهم مَّ

َ
فَُ�ًّ أ

َخَذتۡ 
َ
ۡن أ ۡغَرۡ�َناۚ َوَما َعلَۡيهِ َحاِصٗبا َوِمۡنُهم مَّ

َ
ۡن أ �َض َوِمۡنُهم مَّ

َ
ۡن َخَسۡفنَا بِهِ ٱۡ� ۡيَحُة َوِمۡنُهم مَّ ُه ٱلصَّ

نُفَسُهۡم َ�ۡظلُِموَن 
َ
ُ ِ�َۡظلَِمُهۡم َوَ�ِٰ�ن َ�نُٓواْ أ   .]٤٠العنكبوت: [ ﴾٤٠َ�َن ٱ�َّ

 إن الناس يف املعجزات واألمور املغيبات عىل قسمني:

آمنوا باهللا تعاىل، وصدقوا املرسلني، فهم يؤمنون ويصدقون بكل ما  : املؤمنون الذينأحدمها

ا، سواء أدركوا معرفته بعقوهلم، أو مل  ا جازمً أخرب اهللا به يف كتابه، من معجزات أنبيائه تصديقً

يدركوه، ألن عدم علمهم باليشء، ليس دليالً عىل عدمه، فقد أتت الرسل بمجاراة العقول، فهم 

 يب، عىل صفة ما أثبته القرآن، ويقولون: آمنا باهللا، وما جاء من اهللا، عىل مراد اهللا.الذين يؤمنون بالغ

ا قال له: كن.  ألن املسلم احلق، متى آمن باهللا القادر عىل كل يشء، والذي إذا أراد أمرً

 فيكون، فإنه لن يعرس عليه التسليم لكل ما أخرب اهللا به يف كتابه، من معجزات أنبيائه، فقد أجر

اهللا سبحانه خوارق العادات يف خلقه، من معجزات أنبيائه التي جتري عىل خالف السنن املطردة 

واملعروفة واملألوفة عند الناس، مما يدل عىل قدرة الرب الذي أوجدها، وصدق النبي الذي جاء 

ن هبا. وإنام سميت معجزة؛ لكون الناس يعجزون عن اإلتيان بمثلها، لكوهنا من صنع اهللا، ال م

ِ�َ �﴿ صنع الرسول، وال البرش.
ۡ
ن يَأ

َ
ِ َوَما َ�َن لِرَُسوٍل أ ى  .]٣٨الرعد: [ ﴾يٍَة إِ�َّ �ِإِۡذِن ٱ�َّ وتسمّ

 اآلية، والبينة، والربهان. ولكل نبي معجزة تناسب حالة قومه وجمتمعهم.
ا. وفمن املعجزات ا سويًّ كخلق حواء : خلق آدم من تراب، ثم قال له: كن. فكان، فصار برشً

ِ َكَمَثِل َءاَدَمۖ َخلََقُهۥ مِن ﴿ من ضلع آدم. وخلق عيسى من أم بال أب إِنَّ َمَثَل ِعيَ�ٰ ِعنَد ٱ�َّ
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ومثله عصا موسى، وهي عود من الشجر،  .]٥٩آل عمران: [ ﴾٥٩تَُراٖب ُ�مَّ قَاَل َ�ُۥ ُ�ن َ�يَُكوُن 

عجزة، حني أمره ربه أن يلقيها، فقال يتوكأ عليها، وهيش هبا عىل غنمه، وإنام صارت آية وم

لۡقَِها َ�ُٰموَ�ٰ ﴿ سبحانه:
َ
لَۡقٮَٰها فَإَِذا ِ�َ َحيَّةٞ �َۡسَ�ٰ  ١٩قَاَل �

َ
قَاَل ُخۡذَها َوَ� َ�َۡفۖ َسُنعِيُدَها  ٢٠فَ�

وَ�ٰ 
ُ
  .]٢١-١٩طه: [ ﴾٢١ِسَ�َ�َها ٱۡ�

ا كعصا إنه حني ألقاها صارت ثعبانًا عظيامً بإذن اهللا، وملّا أم ره ربه أن يأخذها صارت عصً

ۡرنَا َ�ُ ﴿ أحدنا يف يده، وكمعجزة الريح لنبي اهللا سليامن عليه السالم حني قال اهللا تعاىل: فََسخَّ
َصاَب 

َ
ۡمرِهِۦ رَُخآًء َحۡيُث أ

َ
َ�ِٰطَ� ُ�َّ َ�نَّآءٖ وََغوَّاٖص  ٣٦ٱلّرِ�َح َ�ۡرِي بِأ �َِ�  ٣٧َوٱلشَّ َوَءاَخرِ�َن ُمَقرَّ

ۡصَفادِ 
َ
  .]٣٨-٣٦ص: [ ﴾٣٨ِ� ٱۡ�

فكان يبسط البُسط، وجيلس عليها هو ومجيع جنوده عىل كثرهتم، فتنقلهم غدوها مسرية 

شهر ورواحها مسرية شهر. وكمعجزة نبي اهللا عيسى عليه الصالة والسالم حني أنطقه اهللا يف 

ِ َءاتَىِٰ�َ ٱلِۡكَ�ٰ …﴿ املهد، فقال: ا قَاَل إِّ�ِ َ�ۡبُد ٱ�َّ فكان  .]٣٢-٣٠مريم: [ ﴾٣٠َب وََجَعلَِ� نَبِّيٗ

 يربئ األكمة واألبرص، وحييي املوتى بإذن اهللا تعاىل.
وأنه لوال هذا القرآن النازل عىل حممد عليه أفضل الصالة والسالم حني يقص علينا خرب 

ب الناس هبم، وبا -معجزات األنبياء، التي تعزز دينهم، وتستدعي قبول دعوهتم  لكتب لكذّ

 النازلة عليهم.

ِي ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن ﴿ ۡ�َ�َ ٱ�َّ
َ
ٰٓءِيَل أ ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ� �نَُّهۥ لَُهٗدى  ٧٦إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َ�ُقصُّ َ�َ

 .]٧٧-٧٦النمل: [ ﴾٧٧َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� 
ب هبا فقد ك  فر.فالتصديق هبذه املعجزات، هي عقيدة املؤمنني، ومن كذّ

: املاديون الطبيعيون، الذين ينسبون كل يشء إىل الطبيعة، بمعنى أهنا املوجدة الصنف الثاين

هلا دون اهللا، فهم ينكرون ويكذبون بكل ما مل يدركوه بحواسهم، فينكرون وجود الرب، 

 ويكذبون باملالئكة، ويكذبون بالبعث بعد املوت، ويكذبون باجلنة والنار.

َب ﴿ :وفيهم أنزل اهللا تعاىل ۥۚ َكَ�ٰلَِك َكذَّ وِ�لُُه
ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ بُواْ بَِما لَۡم ُ�ِيُطواْ بِعِۡلِمهِۦ َولَمَّ بَۡل َكذَّ



 ١٢٧  ) الرباهني والبيانات يف حتقيق البعث بعد الوفاة٤(

ٰلِِمَ�  ِيَن مِن َ�ۡبلِِهۡمۖ فَٱنُظۡر َكۡيَف َ�َن َ�ٰقِبَُة ٱل�َّ ن �َّ  ٣٩ٱ�َّ ن يُۡؤِمُن بِهِۦ َوِمۡنُهم مَّ َوِمۡنُهم مَّ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡفِسِديَن  يُۡؤِمُن بِهۦِۚ َوَر�َُّك 

َ
  .]٤٠-٣٩يونس: [ ﴾٤٠أ

فهم يبادرون إىل إنكار كل ما سمعوه من اخلوارق، واملعجزات، واألمور املغيبات، فهذا 

ا بالكتاب وبام  دأهبم يف نظرياهتم العلمية، ومن ال يؤمن إال بام يدركه بحواسه، فإنه يعترب كافرً

 أرسل اهللا به رسله.

 ]نا صىل اهللا عليه وسلمقبس من معجزات نبي[

ا، ولسنا بصدد إحصائها قي  أما معجزات نبينا حممد عليه الصالة والسالم فإهنا كثرية جدًّ

 هذا املقام الضيق.

: نبع املاء من بني أصابعه، ومنها تكثري الطعام القليل حتى يشبع منه اخللق الكثري، فمنها

يَ  ، وحاصلها ما رواه البخاري يف ومنها قصة األعرابية صاحبة السطيحتني، أي الراوِ  صحيحهتَنيْ

فاشتكى إليه الناس من العطش، فدعا  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمران بن احلصني، قال: كنا يف سفر مع النبي 

فانطلقا، فلقيا امرأة بني سطيحتني من ماء عىل بعري هلا،  »اذهبا فابتغيا املاء«عليًّا وفالنًا. فقال: 

اء أمس هذه الساعة. فقاال هلا: انطلقي. قالت: إىل أين؟ فقاال هلا: أين املاء؟ فقالت: عهدي بامل

. قالت: الذي يقال له: الصابئ؟ قاال: هو الذي تعنني. فجاؤوا هبا إىل ملسو هيلع هللا ىلصقاال: إىل رسول اهللا 

زال ملسو هيلع هللا ىلص، ودعا النبي ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ونودي يف الناس: اسقوا، واستقوا. فملؤوا  ،!*"وأطلق العُ

اذهب، فأفرغه «لذي أصابته اجلنابة إناء من ماء، فقال: قرهبم وقدورهم، وأوانيهم، وأعطى ا

وايم اهللا لقد أقلع عنها، وأنه ليخيل إلينا أهنا أشد مألة منها حني ابتدأها. وقال هلا  .»عليك

. فأتت أهلها، »تعلم� ما رزأنا من مائك شيًئا، ول�ن اهللا هو اذلي أسقانا«: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

جب؛ لقيني رجالن، فذهبا يب إىل هذا الذي يقال له: الصابئ، وقالوا: ما حبسك عنا؟ قالت: الع

ففعل كذا وكذا. فواهللا إنه ألسحر ما بني هذه وهذه، تعني السامء واألرض، أو إنه رسول اهللا 

                          
زال  )١(  .القربة: العُ



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٢٨

ا. وبسبب هذه املعجزة أسلم قومها.  حقًّ

أي يميلون -: الصابئ، من أجل أن الناس يصبون إليه ملسو هيلع هللا ىلصوكان العرب يسمون الرسول 

ويدخلون يف دينه، ومثله ما جر له مع شاة أم معبد وكانت عجفاء هزيلة ال تطيق امليش  -إليه

ى اهللا عليها، فتشافت، واجرتت، ودرت، ثم انفجرت  مع الصحاح، فمسح رضعها، وسمّ

 باللبن.

ــا ــاهتا وإنائه ــن ش ــتكم ع ــلوا أخ  س
 

 فــإنكم إن تســألوا الشــاة تشــهد 
 

م القيامة هي معجزة القرآن احلكيم، الذي حتد اهللا به لكن املعجزة اخلالدة الدائمة إىل يو

 مجيع األولني واآلخرين، عىل أن يأتوا بسورة من مثله؛ فعجزوا مع بالغتهم وشدة فصاحتهم

تُوَن بِِمۡثلِهِۦ ﴿
ۡ
ْ بِِمۡثِل َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن َ� يَ� تُوا

ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ نُّ َ�َ �ُس َوٱۡ�ِ َولَۡو َ�َن قُل لَّ�ِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱۡ�ِ

فهو معجزة الدهور، وآية العصور، وسفر السعادة،  .]٨٨اإلرساء: [ ﴾٨٨َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٖض َظِهٗ�� 

 ودستور العدالة، وقانون الفريضة والفضيلة، والواقي عن الرذيلة.
ما من األنبياء من نيب إال وقد أعطي من اآليات ما «قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبي الصحيحنيويف 

عليه البرش، و�نما اكن اذلي أوتيت وحًيا أوىح اهللا إيلَّ فأرجو أن أ�ون أ�رثهم تابًعا مثله آمّن 
 .»يوم القيامة

ــــــــد ــــــــن حمم ــــــــرب إن دي  اهللا أك
 

 وكتابــــه أقــــو وأقــــوم قــــيال 
 

إن معجزات سائر األنبياء قد وقعت بوقتها، ومضت بميض زماهنا، بحيث ال يشاهدها 

ا إليامهنم بسائر املغيبات التي الناس اآلن، غري أن املسلمني يؤمنون هب ا دون أن يشاهدوها تبعً

 أخرب اهللا هبا.

وإنام املعجزة اخلالدة الدائمة واملشاهدة باألبصار إىل يوم القيامة، هي معجزة القرآن، الذي 

�َبآءِ َما ﴿ فيه خرب ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم. يقول اهللا سبحانه:
َ
قَۡد َكَ�ٰلَِك َ�ُقصُّ َعلَۡيَك مِۡن أ

نَّا ذِۡكٗر�  ُ ۡعَرَض َ�ۡنُه فَإِنَُّهۥ َ�ِۡمُل يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ وِۡزًرا  ٩٩َسَبَقۚ َوقَۡد َءاَ�ۡيَ�َٰك ِمن �َّ
َ
ۡن أ طه: [  ﴾١٠٠مَّ

١٠٠-٩٩[.  
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إذ ال يمكن إثبات معجزات األنبياء السابقني، إال عن طريق القرآن الكريم، النازل عىل 

ٰى ﴿ قال تعاىل: ،عجزة اإلرساء واملعراج، فمن هذه املعجزات مملسو هيلع هللا ىلصحممد  َ�ۡ
َ
ِٓي أ ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ
ِي َ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُۥ لُِ�َِ�ُهۥ ِمۡن ءَ  ۡقَصا ٱ�َّ

َ
اَ�ٰتَِناۚٓ بَِعۡبِدهِۦ َ�ۡٗ� ّمَِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم إَِ� ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�

ِميُع ٱۡ�َِصُ�    .]١اإلرساء: [ ﴾١إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
ٰى بَِعۡبِدهِۦ َ�ۡٗ� ّمَِن ﴿ استفتح سبحانه خرب هذه املعجزة العظمى بقوله:ف َ�ۡ

َ
ِٓي أ ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

ٓۚ إِنَُّهۥ ُهوَ  ِي َ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُۥ لُِ�َِ�ُهۥ مِۡن َءاَ�ٰتَِنا ۡقَصا ٱ�َّ
َ
ِميُع  ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم إَِ� ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ� ٱلسَّ

ا  ملسو هيلع هللا ىلصوكان من هدي النبي  .]١اء: اإلرس[ ﴾١ٱۡ�َِصُ�  أنه إذا أعجبه يشء إما سبح، وإما كرب، آخذً

من القرآن، وقد استبدل الناس هبام التصفيق باأليدي، والتسبيح والتكبري خري هلم لو كانوا 

 يعلمون.

بروحه وجسده، لكون املقام،  ملسو هيلع هللا ىلص: أنه أُرسي برسول اهللا والصحيح من أقوال العلامء

 ئ عن معجزته العظمى يف خرب اإلرساء.وفحو املقال، ينب

فأثبت القرآن أن اهللا أرس بنبيّه ورسوله حممد، ليالً من املسجد احلرام. فقيل: أُرسي به من 

احلجر. وهو الصحيح. وقيل: من بيت أم هانئ، إىل املسجد األقىص الذي هو بيت املقدس. 

، بحيث يعجز الناس عن وهذا اإلرساء معجزة عظمى، خارقة للعادة، واملعجزة كاسمها

 معارضتها، واإلتيان بمثلها، وهي تدل عىل صدق نبوة من أتى هبا.

يَ براقًا، ألنه مشتق من الربق  وذكر أنه أويت بالرباق، وهو دون الفرس، وفوق احلامر، وسمّ

يف رسعته، لرييه من آياته وعجائب خملوقاته يف املسجد األقىص، ويف السامء، وأنه من بعد وصوله 

وصالته هبم، إنام هي بأرواحهم، وإال  -عليهم الصالة والسالم-ىل بيت املقدس صىل باألنبياء إ

 فإهنم قد دفنوا يف األرض.

رج به إىل السامء يف صحبة جربيل عليه السالم، فاستفتح السامء الدنيا، فقيل: من  ثم إنه عُ

ه؟ قال: نعم. فقالوا: مرحبًا هذا؟ قال: جربيل. قالوا: ومن معك؟ قال: حممد. قالوا: أأرسل إلي

به، فنعم املجيء جاء. ثم استفتح كل سامء مثل هذا، حتى انتهى إىل سدرة املنتهى، وفرض اهللا 
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- هي مخس، وهي مخسونعليه الصلوات اخلمس مع فرض الوضوء عىل القول الصحيح. فقال: 

نة: أن والصحيح من أقوال العلامء، ومن نصوص القرآن والس -أي يف مضاعفة األجر

مل ير ربه تلك الليلة، لكون رؤية الرب مستحيلة يف الدنيا، كام حكى اهللا عن نبيّه  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول

نُظۡر إَِ�َۡكۚ قَاَل لَن تََرٮِٰ� ﴿ أنه قال: -عليه السالم-موسى 
َ
رِِ�ٓ أ

َ
  .]١٤٣األعراف: [ ﴾قَاَل رَّبِ أ

ن يَُ�ّلَِمُه ﴿ يقول اهللا سبحانه:
َ
ۡو ۞َوَما َ�َن لِبََ�ٍ أ

َ
ۡو ِمن َوَرآيِٕ ِحَجاٍب أ

َ
ُ إِ�َّ وَۡحًيا أ ٱ�َّ

ٌّ َحِكيٞم    .]٥١الشور: [ ﴾٥١يُۡرِسَل رَُسوٗ� َ�ُيوِ�َ �ِإِۡذنِهِۦ َما �ََشآُءۚ إِنَُّهۥ َ�ِ
 أراه«: هل رأيت ربك؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلصوملّا سئل النبي 

ّ
أي حال دون رؤيته نور. قالت  ،!*"»نور أ�

�َّ ﴿ ثم استدلت بقوله: ،رأ ربه فقد أعظم الفرية عليه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا من حدثكم أن عائشة: 
بَۡ�َٰرۖ َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱۡ�َبُِ� 

َ
بَۡ�ُٰر َوُهَو يُۡدرُِك ٱۡ�

َ
  .]١٠٣األنعام: [ ﴾١٠٣تُۡدرُِ�ُه ٱۡ�

ٰى ِمۡن َءاَ�ِٰت َرّ�ِهِ ٱۡلُكۡ�َىٰٓ ﴿ وأما قوله سبحانه:
َ
إنه جربيل حني ف .]١٨النجم: [ ﴾١٨لََقۡد َرأ

 رآه يف صورته التي خلقه اهللا عليها، بمنظر عظيم هائل.
وهذا اإلرساء واملعراج، حصل يف ابتداء نبوته، وليس عندنا دليل يثبت تعيني يومه أو شهره 

 بطريق صحيح.

فالقول بأنه يف شهر رجب، هو قول ال صحة له، وال يستند إىل دليل، ومل يكن من عادة 

ع لإلرساء واملعراج، وليس له عندهم أي عمل أو اهتامم، وإنام الصحابة، وال الت ابعني، التجمّ

يؤمنون بام قص اهللا يف القرآن من خربه. وأما ما يفعله بعض الناس يف هذا الزمان، ويف بعض 

البلدان، من التجمعات لإلرساء، واملولد، والنصف من شعبان، كله من البدع املحدثة التي ما 

 ن سلطان.أنزل اهللا هبا م

واحلكمة من ذكره هلا يف القرآن، هو اإليامن به، والعمل بام أوجب اهللا من املحافظة عىل 

الصلوات اخلمس التي افرتضها، فهي أول ما افرتض من الرشائع، كام أهنا آخر ما يفقد من دين 

                          
 .ذر أيب عن مسلم رواه  )١(
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د والزيادة كل إنسان. وإنام سميت البدعة بدعة؛ لكوهنا زيادة يف الدين، ومن عادة البدعة، التمد

 كل عام.

يظهر حقيقتها يف طاعته فيام  ملسو هيلع هللا ىلصفاقتصاد يف سنّة خري من اجتهاد يف بدعة، وحمبة الرسول 

أمر، وتصديقه فيام أخرب، واجتناب ما عنه هنى وزجر، وأال يعبد اهللا إال بام رشع. فقول بعضهم: 

ل بدعة سيئة. وقد إهنا بدعة حسنة. خطأ؛ فليس يف اإلسالم بدعة حسنة، بل كل بدعة ضاللة وك

رسي يب رجاالً «يف اإلرساء؛ منها قوله:  ملسو هيلع هللا ىلصوردت أحاديث يف أمور رآها رسول اهللا 
ُ
رأيت يللة أ

متك اذلين 
ُ
تقرض شفاههم بمقار�ض من انلار، فقلت: يا جرب�ل، ما هؤالء؟ قال: هؤالء خطباء أ

 رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زبد. .»يقولون ما ال يفعلون

ورأيت رجاالً ىلع أقباهلم رقاع، وىلع أدبارهم رقاع، �رسحون كما �رسح األنعام، « قال:

و�أ�لون الرض�ع، والزقوم، ورضف جهنم. فقلت: يا جرب�ل، من هؤالء؟ فقال: هؤالء اذلين 
 .!*"»منعوا ز�ة أمواهلم، وما ظلمهم اهللا ول�ن أنفسهم يظلمون

يف يوم، فإذا حصدوا، اعد كما اكن، فقلت: يا  ورأيت قوًما يزرعون يف يوم، و�صدون«قال: 

جرب�ل. ما هؤالء؟ قال: هؤالء اذلين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا، فما أنفقوا من يشء فهو 
 رواه البزار من حديث أيب هريرة ويف سنده ضعف. .»�لفه وهو خ� الرازق�

ب به الزنادقة يؤمن به املؤمنون، ويكذّ  ملسو هيلع هللا ىلصفهذا ملخص حديث اإلرساء برسول اهللا 

نُتم بَرِٓ� ﴿ امللحدون
َ
بُوَك َ�ُقل ّ�ِ َ�َمِ� َولَُ�ۡم َ�َملُُ�ۡمۖ أ ۠ بَرِٓيءٞ  ُٔ �ن َكذَّ نَا

َ
ۡ�َمُل َو�

َ
ٓ أ ا وَن ِممَّ

ا َ�ۡعَملُوَن    .]٤١يونس: [ ﴾٤١ّمِمَّ
ا يَِصُفوَن ﴿ ِ رَّبِ  ١٨١َ� وََسَ�ٌٰم َ�َ ٱلُۡمۡرَسلِ  ١٨٠ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِك رَّبِ ٱۡلعِزَّةِ َ�مَّ َوٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

   .]١٨٢-١٨٠الصافات: [ ﴾١٨٢ٱۡلَ�ٰلَِمَ� 
* * * 

                          
 .هريرة أيب حديث من النبوة دالئل يف هقيوالبي اآلثار هتذيب يف الطربي رواه  )١(
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 إحتاف األحفياء برسالة األنبياء

 





 
 

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

 احلمد هللا وكفى، والصالة والسالم عىل سائر األنبياء.

 أما بعد:

دخل يف ضمن عقائد اإلسالم، التعريف عن  فقد جر عىل ألسنة العلامء والعوام، مما

هو من أوحي إليه برشع  :مراتب األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم؛ فقالوا: إن الرسول

هو من أوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه. وقالوا: كل رسول نبي وليس كل  :وأُمر بتبليغه، والنبي

بِّئَ ب ملسو هيلع هللا ىلصنبي رسوالً. وقالوا: إن رسول اهللا   اقرأ، وأُرسل باملدثر.نُ

بُوَك َ�ُقل ّ�ِ َ�َمِ� َولَُ�ۡم ﴿ معنى ذلك أن الرسول يف حالة الفرتة من نزول �ن َكذَّ
نُتم بَرِٓ� 

َ
ا َ�ۡعَملُوَن  ُٔ َ�َملُُ�ۡمۖ أ نَا۠ بَرِٓيءٞ ّمِمَّ

َ
ۡ�َمُل َو�

َ
آ أ  بِٱۡسِم َرّ�َِك ﴿ .]٤١يونس: [ ﴾٤١وَن ِممَّ

ۡ
ٱۡقَرأ

ِي َخلََق  نتُم ﴿ إىل نزول .]١العلق: [ ﴾١ٱ�َّ
َ
بُوَك َ�ُقل ّ�ِ َ�َمِ� َولَُ�ۡم َ�َملُُ�ۡمۖ أ �ن َكذَّ

ا َ�ۡعَملُوَن  ُٔ بَرِٓ�  نَا۠ بَرِٓيءٞ ّمِمَّ
َ
ۡ�َمُل َو�

َ
آ أ ثُِّر ﴿ ﴾٤١وَن ِممَّ َها ٱلُۡمدَّ ُّ�

َ
� كان نبيًّا ومل يكن رسوالً.  ﴾١َ�ٰٓ

ا.  وقد قيل: إن هذه الفرتة أربعون يومً
صار هذا من العقائد الثابتة يف قلوب الناس والتي ال جمال فيها للمامحلة وااللتباس بني  وقد

 العام واخلاص.

 ]التفريق بني الرسول والنبي ليس له أصل يف الكتاب أو السنة[

إن هذا التقسيم بصفة التفريق بني الرسول والنبي قد شاع عىل ألسنة العلامء والعوام حتى 

سالم وكأنه ال خالف فيه بني اخلاص والعام، وهو ليس له أصل ال من الكتاب أحلقوه بعقائد اإل

وال من السنة وال من قول الصحابة، ألنه بمقتىض التتبع واالستقراء لكتب الصحاح والسنن 
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ا يقاس عليه، وأسبق من رأيناه تكلم  وآثار الصحابة مل نجد هلذا القول أصالً يعتمد عليه وال نظريً

َحٖد ّمِن ﴿ هو العالمة ابن كثري يف التفسري عىل قوله تعاىل:هبذا التفريق 
َ
ٓ أ بَا

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ مَّ

ِ وََخاَ�َم ٱ�َّبِّ�ِ  ٍء َعلِيٗما  ۧرَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ٱ�َّ ُ بُِ�ّلِ َ�ۡ  ﴾٤٠َنۗ َوَ�َن ٱ�َّ
َوَ�ِٰ�ن ﴿ ﴾َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ...﴿ ﴾َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ...﴿ ﴾َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ...﴿.]٤٠األحزاب:[

ِ وََخاَ�َم ٱ�َّبِّ�ِ  من سورة األحزاب قال: فهذه اآلية نص يف أنه ال نبي بعده، فإذا  ﴾َنۗ  ۧرَُّسوَل ٱ�َّ

ىل واألحر؛ ألن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة،  كان ال نبي بعده فال رسول بالطريق األوْ

 .هىفإن كل رسول نبي وال ينعكس... انت
فهذا الكالم وقع من ابن كثري رمحه اهللا ومل يسنده. والطريقة أن كالم العلامء يستدل هلا وال 

، فكالم العلامء يساق للتقوية ملسو هيلع هللا ىلصيستدل هبا؛ إذ كلٌّ يؤخذ من قوله ويرتك إال رسول اهللا 

 واالعتضاد ال لالعتامد.

 بِٱۡسِم َرّ�َِك ﴿ وكأهنم أخذوه من مفهوم قوله تعاىل:
ۡ
ِي َخلََق ٱقَۡرأ �َ�َٰن مِۡن  ١ٱ�َّ َخلََق ٱۡ�ِ

ۡ�َرُم  ٢َعلٍَق 
َ
 َوَر�َُّك ٱۡ�

ۡ
ِي َعلََّم بِٱۡلَقلَِم  ٣ٱۡقَرأ �َ�َٰن َما لَۡم َ�ۡعلَۡم  ٤ٱ�َّ العلق: [ ﴾٥َعلََّم ٱۡ�ِ

فقالوا: إنه ليس يف السورة رصيح األمر بالدعوة وتبليغ الرسالة، إذ هي حمض تعليم له  .]٥-١

 به نبيًّا ال رسوالً. خاصة فصار
ثُِّر ﴿ أما سورة َها ٱلُۡمدَّ ُّ�

َ
نِذۡر  ١َ�ٰٓ�

َ
فإن فيها رصيح األمر بالدعوة واإلنذار  ﴾٢ُ�ۡم فَأ

والتحذير فصار هبا نبيًّا رسوالً. هذا حاصل ما يقولون وبه يعتقدون، واحلق أن كل نبي ذكره اهللا 

نبي إال بمجرد االسم فقط واملسمى واحد، تعاىل يف القرآن فإنه رسول، فال فرق بني الرسول وال

وهذا من تنوع االسم. كام نقول: حممد رسول اهللا، وحممد نبي اهللا. والقرآن خياطب الرسول 

ۡزَ�ِٰجَك َوَ�َناتَِك َو�َِسآءِ ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ ﴿ بقوله:
َ
َها ٱ�َِّ�ُّ قُل ّ�ِ ُّ�

َ
� َها ٱ�َِّ�ُّ ﴿ .]٥٩األحزاب: [ ﴾َ�ٰٓ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ُ لََكۖ لَِم  َحلَّ ٱ�َّ
َ
ٓ أ َها ﴿ وأحيانًا خياطبه بلفظ الرسول كقوله: .]١التحريم: [ ﴾ُ�َّرُِم َما ُّ�

َ
� ٰٓ�َ۞

ّ�َِكۖ  نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
ٓ أ ِيَن ﴿ .]٦٧املائدة: [ ﴾ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َما َها ٱلرَُّسوُل َ� َ�ُۡزنَك ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ۞

 واملعنى واحد. .]٤١ئدة: املا[ ﴾�َُ�ٰرُِعوَن ِ� ٱۡلُ�ۡفرِ 



 ١٣٧  ) إحتاف األحفياء برسالة األنبياء٥(

ا نبي رسول فكذلك سائر األنبياء بال فرق.  فكام أن حممدً

ُ مِۡن ﴿ والنبي مشتق من اإلنباء أي أن اهللا أنبأه من وحيه بام شاء، كام قال تعاىل: نَا ٱ�َّ
َ
قَۡد َ�بَّ�

ۡخَبارُِ�مۡ 
َ
قول املحدث: أنبأنا ثم هو يقوم بدوره بإنباء ما أوحى اهللا إليه، كام ي .]٩٤التوبة: [ ﴾أ

 فالن.
فكل نبي إذن ملزم بإبالغ ما أوحى اهللا إليه من الرشع، إذ التبليغ ثمرة النبوة وعقد نظامها، فال 

يوجد يف حكم اهللا ورشعه نبي أوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه؛ إذ هذا أمر خيالف مقتىض النبوة 

ُ ٱ�َّبِّ�ِ  َ�نَ ﴿ وجيب تنزيه األنبياء عنه، واهللا تعاىل يقول: ٗة َ�ِٰحَدٗة َ�بََعَث ٱ�َّ مَّ
ُ
ِ�َن  ۧٱ�َّاُس أ َن ُمبَّ�ِ

فوصف األنبياء بالتبشري واإلنذار الذي هو وظيفة الرسل بال خالف كام  .]٢١٣[البقرة:  ﴾َوُمنِذرِ�نَ 

ِ ﴿ قال تعاىل: ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ بَّ�ِ � َ�ۡعَد ٱلرُُّسلِ رُُّسٗ� مُّ [النساء:  ﴾ُحجَّ

 فوصف الرسل بالتبشري واإلنذار كام وصف بذلك األنبياء عىل حد سواء. .]١٦٥
ات قد استقىص فيه  ه النبوّ ات سامّ وقد صنف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا كتابًا يف النبوّ

هيم أخبار األنبياء وأوصافهم ومميزاهتم ومعجزاهتم والرباهني الدالة ع ىل صدق رسالتهم، وتصدّ

لدعوة قومهم وصربهم عىل أذاهم. وذكر الفرق بني األنبياء وبني السحرة والكهان وخوارق 

ع االسم واملعنى واحد،  ا بني األنبياء والرسل، ألن األنبياء هم الرسل تنوّ العادات، ومل يذكر فرقً

ره وملََا أمهل السكوت عن بيانه، فكل نبي فإنه رسول، فلو كان عنده فرق بني النبي والرسول لذك

إذ الكتاب حمل البحث عن مثل هذا لو كان له وجه عنده، واهللا سبحانه ملّا ذكر أقسام املنعم 

ُ َعلَۡيِهم ّمَِن ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ عليهم بقوله: ۡ�َعَم ٱ�َّ
َ
ِيَن � ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع ٱ�َّ

ُ
َ َوٱلرَُّسوَل فَأ َن  َۧوَمن يُِطِع ٱ�َّ

يقِ  ّدِ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا َوٱلّصِ
ُ
ٰلِِحَ�ۚ وََحُسَن أ َهَدآءِ َوٱل�َّ فمتى كان األنبياء  .]٦٩النساء: [ ﴾٦٩َ� َوٱلشُّ

 ليسوا برسل فأين الرسل من مقعد هذا الصدق عند مليك مقتدر؟!.
ويرتجح أن هذا االعتقاد يف قوهلم: إن النبي من أوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه؛ أنه إنام 

ا عند الصحابة والتابعني وال السلف دخل عىل  الناس من عهد قريب حيث إنه ليس معروفً



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٣٨

ِي َخلََق ﴿ السابقني، وكأهنم أخذوه من مفهوم قوله تعاىل:  بِٱۡسِم َرّ�َِك ٱ�َّ
ۡ
. ]١العلق: [ ﴾١ٱقَۡرأ

من لظنهم أنه ليس فيها األمر بالدعوة وال تبليغ الرسالة، وخفي عليهم أن الرسول نفسه هو أول 

أرسل إليه بنفسه؛ ألن العلم مقدم عىل القول والعمل، ومن حني فاجأه احلق ونزل عليه الوحي 

ا، وقد أخذ القرآن ينزل عليه تدرجييًّا.  فإنه رسول اهللا حقًّ

 ]موضوع ضعيف حديث والرسل األنبياء عدد يف ذر أيب حديث[

خلت عىل الناس من طريق حديث فهذه الغلطة يف التفريق بني الرسول والنبي يظهر أهنا إنام د

ا ال يتحمل أبو ذر حفظه مع طوله وفيه  موضوع رواه ابن مردويه عن أيب ذر، وهو حديث طويل جدًّ

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

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

وهو -يا أبا ذر أر�عة رس�انيون: آدم وشيث ونوح وخنوخ «ثم قال  .»نعم«أنبي مرسل؟ قال: 

قال:  »وهو أول من خط بالقلم. وأر�عة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك �مد -إدر�س

 كره مما يدل عىل رصيح وضعه.إىل يشء كثري ذ »وأول نيب من ب� إرسائيل موىس وآخرهم عيىس..«

األنبياء والرسل كثريون منهم معروفون، وكثري منهم مل يقص اهللا [

 ]علينا خربهم

ا وهذا احلرص خمالف لرصيح القرآن،  فمنها: حرصه األنبياء يف مائة ألف وأربعة وعرشين ألفً

ن لَّۡم �َ ﴿ فإن اهللا يقول: ن قََصۡصَنا َعلَۡيَك َوِمۡنُهم مَّ وقد  .]٧٨املؤمن: [ ﴾ۡقُصۡص َعلَۡيَكۗ ِمۡنُهم مَّ

ا، وكلها من الضعاف التي ال حيتج هبا.  وردت عدة أحاديث يف عدد األنبياء خيالف بعضها بعضً

وقد ساقها ابن كثري يف التفسري من آخر سورة النساء، وبعضها من قول كعب األحبار. والذي 

عددهم إال اهللا تعاىل، منهم من قصّ اهللا عليه املحققون من السلف أن هللا أنبياء كثريين ال يعلم 



 ١٣٩  ) إحتاف األحفياء برسالة األنبياء٥(

خربهم يف كتابه فنؤمن به تفصيالً وال نفرق بني أحد منهم، ومنهم من مل يقصص خربهم. 

وقالوا: إن من عدّ األنبياء قد أخطأ وتكلف ما ال علم له به. ومثله: قوله يف عدد الرسل وأهنم 

يق بني األنبياء والرسل، وأن النبي غري ثالثامئة وثالثة عرش، وكأن هذا منشأ الغلط يف التفر

الرسول إذ النبي هو من أوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه فليس كل نبي رسوالً بزعمهم. وهذا 

ا، كام أن هذا احلديث ال حيتج به، وقد ذكره ابن اجلوزي وكثري من  التفريق مل نجد له أصالً قطعً

، وقد حرم أهل احلديث ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهللا العلامء يف املوضوعات. واملوضوع هو املكذوب 

 التحديث به إال يف حالة بيان وضعه.

 ألفية احلديث:قال يف 

 اخلـــــــرب املوضـــــــوع رش اخلـــــــرب
 

ــــــه احظــــــر   وذكــــــره لعــــــامل ب
 

آ ﴿ ومثله: قوله يف آدم وأنه أول الرسل، والصحيح أن أول الرسل نوح، يقول اهللا تعاىل: ۞إِ�َّ
 
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ٓ إَِ�ٰ نُوٖح َوٱ�َّبِّ�ِ أ ِۦۚ  ۧوَۡحۡيَنا ويعني بالنبيني:  .]١٦٣النساء: [ ﴾َن ِمۢن َ�ۡعِده

َورُُسٗ� قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َ�ۡبُل َورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ َوَ�ََّم ﴿ املرسلني. ثم قال:
ُ ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما  ِ  ١٦٤ٱ�َّ بَّ�ِ � َ�ۡعَد رُُّسٗ� مُّ ِ ُحجَّ �َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ

وَۡحۡيَنآ ﴿ فذكرهم باسم األنبياء يف قوله: .]١٦٥-١٦٤النساء: [ ﴾ٱلرُُّسِل� 
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ا ۞إِ�َّ

ِۦۚ  ۧإَِ�ٰ نُوٖح َوٱ�َّبِّ�ِ  هم باسم الرسل واملعنى واحد، إذ ال ثم ذكر .]١٦٣النساء: [ ﴾َن ِمۢن َ�ۡعِده

يوجد يف رشع اهللا نبي ليس برسول، ولكن اجلهل قد عمّ بالناس فصاروا يكذبون عىل اهللا وعىل 

جون كذهبم بني العامة باسم الصحابة كأيب ذرّ ونحوه، ثم إن الكثري من العلامء قد  رسوله ويروِّ

لقرآن يف موارده ومصادره وأمره وهنيه غفلوا عن حتقيق هذا احلديث املكذوب. وكل من تأمل ا

 وقصص أنبيائه فإنه جيده يذكر الرسل باسم األنبياء، واألنبياء باسم الرسل.

 

 

 



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٤٠
 

 ]كل نبي أو رسول مأمور بتبليغ ما أوحي إليه[

ِ�َن َوُمنِذرِ�نَ ﴿ فقوله تعاىل: بَّ�ِ ةٗ ﴿ هو نظري قوله: .]١٦٥النساء: [ ﴾رُُّسٗ� مُّ مَّ
ُ
 َ�َن ٱ�َّاُس أ

ُ ٱ�َّبِّ�ِ  ِ�َن َوُمنِذرِ�نَ  َۧ�ِٰحَدٗة َ�َبَعَث ٱ�َّ لفظًا ومعنى، وهو تنوع اسم  .]٢١٣البقرة: [ ﴾َن ُمبَّ�ِ

واملسمى واحد، وأن مجيع األنبياء أرسلوا إىل قومهم حيملون رسالة رهبم، يدعوهنم إىل احلق وإىل 

ِ ﴿ طريق مستقيم، فكلهم مبرشون ومنذرون � َ�ۡعَد ٱلرُُّسِل� ِ�َ�َّ يَُ�وَن ل ِ ُحجَّ  ﴾لنَّاِس َ�َ ٱ�َّ

وهذه هي احلكمة يف بعث الرسل، ثم إن السبب الذي جعل العلامء املتقدمني  .]١٦٥النساء: [

ا يف العقائد التي شبوا ونشؤوا عليها،  يغفلون عن نقد هذا بعدم ذكر اخلالف فيه، هو كونه مدرجً

ويقتدي بعضهم ببعض يف القول به، كام كنا نعتقده يف فال يتساءلون عن مصدر هذا التفريق، 

حداثة سننا، فمثل هذا متى تصد أحد من العلامء لنقده بالدالئل والرباهني الدالة عىل صحة ما 

يقول فعند ذلك ينتبه الناس له، وتنسحب عن قلوهبم الغفلة يف االستسالم بالقول به. وهذا يقع 

ا يف مسائل األصول والفروع مم  ا يرجع إىل قوة االستنباط.كثريً
ـــــائص ـــــق غ ـــــاول درة احل  ومل يتن

 

ــة والفكــر  ــن النــاس إال بالروي  م
 

قال هلم: ماذا كنتم تعملون  ومجيع الناس من األولني واآلخرين يُسألون يوم القيامة ويُ

َجۡبُتُم ٱلُۡمۡرَسلَِ� ﴿
َ
 .]٦٥القصص: [ ﴾٦٥َماَذآ أ

وَن َ�ٰ ﴿ وهلذا يقول اهللا تعاىل يوم القيامة: تُِ�ۡم رُُسٞل ّمِنُ�ۡم َ�ُقصُّ
ۡ
لَۡم يَأ

َ
�ِس � ّنِ َوٱۡ�ِ َمۡعَ�َ ٱۡ�ِ

ۡ�ُهُم ٱۡ�َيَ  نُفِسنَاۖ وََغرَّ
َ
ٰٓ أ ۡ�َيا َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ِٰ� َو�ُنِذُرونَُ�ۡم لَِقآَء يَۡوِمُ�ۡم َ�َٰذ�ۚ قَالُواْ َشِهۡدنَا َ�َ ٰوةُ ٱ�ُّ

�َُّهمۡ 
َ
نُفِسِهۡم �

َ
ٰٓ أ َ�َ ْ ْ َ�ٰفِرِ�َن  وََشِهُدوا فذكر الرسل ويعني هبم األنبياء.  .]١٣٠[األنعام:  ﴾١٣٠َ�نُوا

ۡيَ�ُٰن ِ�ٓ ﴿ فإن قيل: يف قوله تعاىل: لَۡ� ٱلشَّ
َ
� ٰٓ ٓ إَِذا َ�َم�َّ رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٖل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ

َ
َوَمآ أ

ُ َما يُلِۡ� ٱل ۡمنِيَّتِهِۦ َ�َينَسُخ ٱ�َّ
ُ
ُ َعلِيٌم َحِكيٞم أ ُ َءاَ�ٰتِهِۦۗ َوٱ�َّ ۡيَ�ُٰن ُ�مَّ ُ�ِۡ�ُم ٱ�َّ [احلج:  ﴾٥٢شَّ

 فعطف بالنبي عىل الرسول بالواو املفيدة للمغايرة فكأن النبي غري الرسول. .]٥٢



 ١٤١  ) إحتاف األحفياء برسالة األنبياء٥(

ا يف القرآن ويف السنة، يعطف باليشء عىل اليشء ويراد بالتايل فاجلواب : أن مثل هذا يقع كثريً

 ﴾إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمَ� َوٱلُۡمۡسلَِ�ِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤمَِ�ِٰت ﴿ ، كام يف قوله تعاىل:نفس األول

فغاير بينهـام بحرف العطف، ومعلوم أن املسلمني هم املؤمنون، واملؤمنني هم  .]٣٥األحزاب:[

نوع اسم املسلمون، فال يقال: فالن مسلم وليس بمؤمن وال أنه مؤمن وليس بمسلم، وإنام هو ت

ٰ قَۡلبَِك �ِإِۡذِن ﴿ واملسمى واحد. نظريه قوله تعاىل: َ�ُۥ َ�َ � ّلِـِجۡ�ِ�َل فَإِنَُّهۥ نَزَّ قُۡل َمن َ�َن َعُدّوٗ
ٰى لِۡلُمۡؤِمنَِ�  ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ وَُهٗدى َو�ُۡ�َ ِ ُمَصّدِ ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َورُ  ٩٧ٱ�َّ َّ ِ�ّ � ُسلِهِۦ َمن َ�َن َعُدّوٗ

َ َعُدّوٞ ّلِۡلَ�ٰفِرِ�َن  فعطف بجربيل وميكال عىل  .]٩٨-٩٧البقرة: [ ﴾٩٨وَِجۡ�ِ�َل َومِيَكٮَٰل فَإِنَّ ٱ�َّ

فادعوا بدعوى اهللا اذلي سّما�م املسلم� املؤمن� عباد «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاملالئكة ومها منهم. والنبي 

غري ذلك من األلفاظ التي يعطف بعضها مثله قول أحدنا: ال حول وال قوة إال باهللا، و !*"»اهللا

 عىل بعض ويراد بالتايل نفس األول.
ثم إن اهللا سبحانه تأبى حكمته أن يوحي إىل نبي من األنبياء برشع من األمر والنهي 

والفرائض واألحكام وأمور احلالل واحلرام ثم ال يأمره بتبليغه، بحيث يرص عىل كتامنه وعدم 

يه، ويكون هذا الرشع الذي أوحاه اهللا إليه بمثابة الدين الضائع بيانه بدون حرج وال إثم عل

بحيث ال ينتفع به أحد. وما الفائدة هبذا النبي وهبذا الرشع الذي أوحي إليه وهو مل يبلغه إىل 

ا، وليس هو من سنّة اهللا وال من رشعه وجيب تنزيه األنبياء عن  الناس؟!! إن هذا ال يكون أبدً

وتُواْ ٱلِۡكَ�َٰب َ�ُبَّيِنُنَُّهۥ لِلنَّاِس َوَ� ﴿ عاىل يقول:االتصاف به. واهللا ت
ُ
ِيَن أ ُ ِميَ�َٰق ٱ�َّ َخَذ ٱ�َّ

َ
�ۡذ أ

واألنبياء هم رؤوس من أوتوا الكتاب وأُخذ عليهم امليثاق يف  .]١٨٧آل عمران: [ ﴾تَۡ�ُتُمونَُهۥ

 بيان ما نزل إليهم من رهبم، فهم ال يكتمون اهللا حديثًا.
جد يف كتاب اهللا وال يف سنة رسوله وال يف قول أحد من الصحابة أن فالنًا نبي وليس ومل ن

 برسول.

                          
 .األشعري احلارث حديث من الرتمذي أخرجه  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٤٢

ولو سألنا أعمق رجل يف العلوم والفنون وأعرفه بعلم القرآن والتفسري ليدلنا عىل اسم 

شخص معني هو نبي وليس برسول فإنه لن جيد إىل ذاك من سبيل، ألن هذا إنام يوجد يف األذهان 

نة علمنا دون األ عيان، فإذا مل نجد ما يدل عىل الفرق بني النبي والرسول ال يف الكتاب وال يف السّ

حينئذ أنه ال أصل له، وأن القول به جر عىل ألسنة العلامء املتأخرين بدون سند من علم اليقني، 

ا، وجيب تنزيه  وأن هذا النبي الذي أوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه ال يوجد ولن يوجد أبدً

 األنبياء عن هذا االعتقاد الذي هو تفريق بينهم.

 ]الرشع يف وارد أمر بعض عىل والرسل األنبياء بعض تفضيل[

 أما تفضيل بعضهم عىل بعض مع إثبات رسالة مجيعهم فهذا يشء ثابت، فقد قال اهللا تعاىل:

ٰ َ�ۡعٖض� ﴿ ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ فأثبت التفضيل مع إثبات رسالة  .]٢٥٣البقرة: [ ﴾۞تِۡلَك ٱلرُُّسُل فَضَّ

أنا سيد انلاس، وأنا أفضل من تنشق عنه «اجلميع. وأفضل األنبياء حممد رسول اهللا؛ فقد قال: 

ومن بعده أولو العزم وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. ومع ثبات  !*" »األرض يوم القيامة

ال تفضلو� ىلع «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي أن ا صحيح البخاريتفضيله كام يف حديث الشفاعة وغريه ففي 

وهذا النهي حممول عىل تفضيله عليهم يف حالة اجلدل واملامراة، وقد عربّ عن الرسل  »األنبياء

نزَِل إَِ�َۡنا ﴿ باسم األنبياء بدون فارق، واهللا سبحانه أمر عباده بأن يقولوا:
ُ
ِ َوَمآ أ قُولُٓواْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ

نزَِل إَِ�ٰٓ إِ 
ُ
وِ�َ  ۧبَۡ�ِٰ� َوَمآ أ

ُ
وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَمآ أ

ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
َم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُمۡسلُِموَن 
َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ فَإِۡن َءاَمُنواْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنتُم  ١٣٦ٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ

 ِ ِميُع ٱۡلَعلِيمُ ب ۚ َوُهَو ٱلسَّ ُ َما ُهۡم ِ� ِشَقاقٖ� فََسَيۡكفِيَكُهُم ٱ�َّ ْ فَإِ�َّ ْۖ �ن تََولَّۡوا  ﴾١٣٧ هِۦ َ�َقِد ٱۡهتََدوا
 فأمر اهللا عباده املؤمنني بأن يؤمنوا بكل النبيني وأن ال يفرقوا بني أحد منهم. .]١٣٧-١٣٦البقرة: [

وليس برسول لكونه أوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه، وال شك أن وصف أحدهم بأنه نبي 

                          
 .اخلدري سعيد أيب حديث من ماجه ابن أخرجه  )١(



 ١٤٣  ) إحتاف األحفياء برسالة األنبياء٥(

وبعضهم نبي رسول أن هذا هو حقيقة التفريق بينهم، إذ فيه إزالة وصف الرسالة التي هي أعىل 

املراتب عن بعضهم؛ ألنه وإن فرس هذ ا التفريق باإليامن ببعضهم والكفر ببعض فإن اخلطاب 

بينهم، والقرآن يوجب عىل املؤمنني أن يؤمنوا بجميع  حمتمل هلذا وذاك، إذ كِال األمرين تفريق

ا فقال تعاىل: َءاَمَن ٱلرَُّسوُل ﴿ األنبياء بدون تفريق. وقد وصف اهللا نبيه واملؤمنني باإليامن هبم مجيعً
ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َوُ�ُتبِ  ّ�ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُ�ٌّ َءاَمَن بِٱ�َّ نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ

ُ
ٓ أ هِۦ َورُُسلِهِۦ َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ بَِما

َطۡعَناۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك ٱلَۡمِصُ� 
َ
َحٖد ّمِن رُُّسلِهۦِۚ َوقَالُواْ َسِمۡعَنا َوأ

َ
  .]٢٨٥البقرة: [ ﴾٢٨٥أ

فذكر سبحانه األنبياء يف هذه اآلية باسم الرسل كام ذكرهم يف اآلية التي قبلها باسم النبيني، 

ق واملعنى واحد، فاألنبياء هم املرسلون واملرسلون هم األنبياء، كام أن اهللا خياطب نبيه أحيانًا والكل ح

َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم ﴿ باسم النبي وأحيانًا باسم الرسول واملعنى واحد، فقوله تعاىل:
َ
بَآ أ

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ مَّ

ِ وََخاَ�َم ٱ�َّبِّ�ِ   أي وخاتم املرسلني إذ النبيون هم املرسلون. .]٤٠[األحزاب:  ﴾نَ  َۧوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ٱ�َّ

 ]مضلة باطلة دعوات والقاديانية والبابية البهائية[

ا من فجوة هذا التفـريـق حني  ا وعنادً وقد دخلت طائفة البهائية، الذين هم أشد األمم كفرً

اهللا، وملا استدل عليهم بعض رسول  حيث زعموا بأنه !*"قالوا برسالة (هباء اهللا املريزا عيل حممد)

                          
 :دعوهتا وابتداء البهائية  )١(

 األحسائي أمحد الشيخ اسمه األحساء مواليد من شيعي رجل أنشأها من أول وكان إيران يف البهائية نشأت 

وا ١١٦٦ سنة مّ  حتوم وفلسفية باطنية آراء وله املنتظر، املهدي بظهور بتبشريه واشتهر إليه، نسبة الشيخية وسُ

 ينظم رسية بدعوة ويبرش البيت، آل عن تلقاه لدنيًّا علامً  لديه أن ويدعي ورشيعته، اإلسالم نظام تغيري حول

 منهام املراد املعنى غري إىل والسنة القرآن ريفحت يف الباطنية خطة واقتفى بعده، من اخللفاء يويل أو حركتها

ا  .ونزعاته آلرائه وفقً

 يزل ومل. منه علومي فاطلبوا الرشتي كاظم السيد سو مقصدي يعرف من بعدي يوجد ال إنه: يقول وكان 

 .هـ١٢٤٢ سنة احلجاز أرض من بجدة تويف أن إىل داعيًا متنقالً 



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٤٤

                                                                    
 .هـ١٢٥٩ سنة تويف أن إىل بعده الدعاية الرشتي كاظم توىل ثم 

 :البابية 

 ظهور به يفتح الذي بابه وأنه املنتظر، اإلمام عن نائب أنه مدعيًا هـ١٢٦٠ الرشتي وفاة بعد حممد عيل قام ثم 

وا اإلمام، مّ  .البهائية من فرع وهم أجله، من البابية فسُ

 رشيعة تنسخ رشيعته وأن الكفر، من فنونًا للناس يظهر وأخذ بثورة فقام املهدي املنتظر اإلمام أنه أظهر ثم 

 فيتأوهلا القرآنية النصوص إىل ويعمد صيام، وال صالة فال!! املحمدية الرشيعة دور أهنت قد وأهنا القرآن،

 .منها املراد املعنى عن ويرصفها حقائقها ويقلب الباطنية تأويالت

 .ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عرتة من سيد وأنه اهللا باب أنه ادعى ثم 

 حمكمتهم وأصدرت وردّهتم، بكفرهم وحكموا وعملهم علمهم البهائية طائفة عىل ارسف علامء فأنكر 

 يتتبعون وجعلوا. هـ١٢٦٦ سنة تربيز يف فقتل وردته، لكفره وإعدامه حممد عيل الباب بقتل حكمها الرشعية

 التقية سبيل عىل) مذهبهم( نحلتهم إىل يدعون البلدان يف انترشوا ثم مكان، كل يف قتلوهم حتى أتباعه

 .والتسرت

 حاجي بنت قزوين، من إيرانية فتاة وهي البابية، دعاة أبرز من وكانت العني، قرة تدعى امرأة: البهائية ومن 

ى. نقي املال بن حممد املال عمها ابن وزوجة صالح، مال  اجتمعت وقد. الثالث بالشهيد الشيعة عند املسمّ

 افتتحها برسالة فأجاهبا األحسائي شيخه بتأييد رسالة وكتبت إليه، فانتسبت كربالء، يف بالرشتي هذه

 من عظيم جانب عىل وكانت اللقب، هبذا احلني ذلك من فاشتهرت. فؤادي وفرح عيني، قرة يا: بقوله

ا يُعد بام السوء عنها خرب وذاع واجلامل، والطالقة اخلربة ا، اشتهارً  وملا. بالطاهرة أنصارها فأسامها وفجورً

ها بامرأة أصنع ماذا ولكن ذلك، أعلم واهللا إين: قال. فجورها عن تيالرش لكاظم قيل  من الطاهرة اهللا سامّ

 حتى وزوجها، وأخوها، أبوها، فيهم بام بلدها علامء حنق رغم الدعو عن تنتزع ومل!!! سموات سبع فوق

 .البابية دعوة مركز قزوين بلدها أصبحت

 :القاديانية 

 القاديانية طائفته فنسبت باهلند قاديان سكنة من أمحد غالم مريزا يدعى رجل من مبدأها فإن القاديانية أما 

 العربية اللغة وتعلم الفارسية الكتب بعض تعلم التعليم سن بلغ وملا هـ١٢٥٢ سنة أمحد غالم ولد. إليها

 أبوه استدعاه ملا منها استقال ثم السامي، املندوب نائب إدارة يف وظيفة تقلد ثم والفلسفة، واملنطق والنحو

ا وكان اخلاصة، أعامله يف مساعدته إىل  أن اهللا من وحي عليه نزل بأنه أمحد غالم فزعم أبوه مرض ثم. بزازً



 ١٤٥  ) إحتاف األحفياء برسالة األنبياء٥(

ِ وََخاَ�َم ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ املسلمني بقوله: ا خاتم  .]٤٠األحزاب: [ ﴾نَ  َۧوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ٱ�َّ قالوا: إن حممدً

النبيني وليس بخاتم املرسلني، فكأهنم وجدوا يف هذا التفريق بني النبيني واملرسلني فجوة 

ا ليس بخاتم النبيني وإن يدخلون عن طريقها بباطلهم، كام هي طريقة  القاديانية القائلني: إن حممدً

ة باقية، ۡ�َ�ُُهۡم َ�ِٰسُقوَن ﴿ النبوّ
َ
َ�ٰ قُلُو�ُُهۡم َوأ

ۡ
فَۡ�ٰهِِهۡم َوتَ�

َ
َ�ٰلَِك ﴿ .]٨التوبة: [ ﴾٨يُۡرُضونَُ�م بِأ

ِيَن َ�َفُرواْ ِمَن ٱ�َّارِ  ْۚ فََوۡ�ٞل ّلِ�َّ ِيَن َ�َفُروا   .]٢٧ص: [ ﴾٢٧َظنُّ ٱ�َّ
                                                                    

ته ادعاء يف دعوته بداية وهذه الساعة، تلك فامت الغروب بعد سيموت أباه  وأخذ ميالدي ١٨٧٦ سنة نبوّ

 .هبا الوحي عليه نزل بأنه يزعم بآراء يرصح هذا بعد

 .الشديد باإلنكار املزاعم هذه يالقون اهلند يف املسلمون كانو 

ا أظهر ثم   اإلنكار أشد عليه فأنكروا باهلند الرشيعة علامء وجهه يف فقام املنتظر، املسيح بأنه فيه أعلن منشورً

 سائر يف هلم واملدح الثناء يصب وكان ومحايته، نرصته يف فبالغت باإلنكليز استجار لكنه يقتلونه وكادوا

 والرسالة، والنبوة الوحي ويدعي) مذهبه( نحلته إىل يدعو دهلي إىل أمحد غالم انتقل ثم ومنشوراته، خطبه

 يصدق مل من كل إن: ويقول األمة بإمجاع وال بالسنة وال بالقرآن مبال غري املنشورات وينرش خيطب وأخذ

 فإهنم حممد نبوة كذبوا الذين املجوسو والنصار اليهود من األمم سائر إن: ويقول!!! كافر فهو نبويت

 .والغرور اهلراء من ذلك غري إىل!!! حتصوها ال نبويت آيات تعدوا وإن: ويقول! برسالتي سيؤمنون

 ينزل أتباعه أن يدعون بل نحلتهم، بزعم أمحد غالم عىل بمقصورة القاديانية عند والرسالة الوحي وليس 

 نزل أنه أمحد غالم ويزعم! الناس وجوه يف يسد أن يمكن ال الوحي طريق إن: ويقولون! الوحي عليهم

ا للناس جاعلك إين: (بقوله الوحي عليه  حممد النبي كون ينكرون فهم!!) إليهم نوحي رجال ينرصك إمامً

  !!.حممد رشيعة نسخت قد رشيعتهم أن ويزعمون النبيني، خاتم

 .منهم املسلمون وال املسلمني من يسوافل ونبيهم وطريقتهم بعقيدهتم املسلمني عن انفصلوا وبذلك 

ا أقرب صائح كل مع يميلون ناعق كل أتباع هم الذين السذج اهلمج هبا خيدع بام دعوهتم يف نشطوا وقد   شبهً

 ادعاها فقد دعاو، مثلها للكذابني مىض فقد للرسالة، املدعني من ببدع وليسوا السائمة، األنعام هبم

 أنصار هلم وصار بدعوهتم صالوا أناس بعدهم ومن عبيد أيب بن واملختار العنيس واألسود الكذاب مسيلمة

ُل ﴿ رسالته جيعل حيث أعلم واهللا وزالوا، واضمحلوا وتفرقوا متزقوا ثم وأتباع، ٰ َمن َ�َ�َّ نَّبُِئُ�ۡم َ�َ
ُ
َهۡل �

َ�ِٰط�ُ  ُل  ٢٢١ ٱلشَّ �ِيٖ�  َ�َ�َّ
َ
فَّاٍك أ

َ
ِ أ

ّ�ُ ٰ مۡ يُۡلُقوَن  ٢٢٢َ�َ ۡ�َ�ُُهۡم َ�ِٰذبُوَن  عَ ٱلسَّ
َ
اء:  ﴾٢٢٣َوأ رَ عَ  .]٢٢٣-٢٢١[الشُّ



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٤٦

النبي حممد صىل اهللا عليه وسلم آخر األنبياء والرسل ورشيعته [

 ]آخر الرشائع

ا رسول اهللا هو خاتم النبيني واملرسلني فال  ولقد ثبت بالقرآن والسنة وإمجاع األمة أن حممدً

َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ٰ ﴿ نبي وال رسول بعده، يقول اهللا تعاىل:
َ
بَآ أ

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ ِ مَّ ِ�ن رَُّسوَل ٱ�َّ

اكنت بنو إرسائيل «أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف صحيح البخاري عن النبي .]٤٠األحزاب: [ ﴾نَ  ۧوََخاَ�َم ٱ�َّبِّ�ِ 

 .»�سوسهم األنبياء لكما هلك نيب خلفه نيب، و�نه ال نيبَّ بعدي
ا أن النبي  لبخاريويف صحيح ا  .»أنا خاتم انلبي�«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أيضً

ورو اإلمام أمحد  »أنا موضع اللبنة جئت فختمت األنبياء«ة ملسلم عن جابر قال: ويف رواي

ات«بسنده عن أيب الطفيل أن رسول اهللا قال:  . قيل: وما املبرشات؟ قال: »ال نبّوة بعدي إال املبرشِّ

 .»الرؤ�ا الصاحلة«ويف رواية:  »الرؤ�ا احلسنة«

إنما أخاف ىلع أميت األئمة «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان أن النبي  صحيحهورو الربقاين يف 

املضل�، و�ذا وقع عليهم السيف لم يرفع إىل يوم القيامة، وال تقوم الساعة حىت يلحق يح من 
أميت باملرش��، وحىت تعبد فئات من أميت األوثان، و�نه سيكون يف أميت كذابون ثالثون لكهم 

ال تزال طائفة من أميت ىلع احلق منصورة ال يزعم أنه نيب، وأنا خاَ�ُم انلبي�، ال نيبَّ بعدي، و
 .»يرضهم من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا تبارك وتعاىل

: قد أخرب اهللا سبحانه يف كتابه والسنة املتواترة عن قال العالمة ابن كثري رمحه اهللا يف التفسري

أفاك دجال ضال  رسول اهللا أنه ال نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا املقام بعده فإنه كذاب

 مضل، حتى ولو أتى بام أتى فإهنا حمال وضالل... انتهى.

ثم إن السنة تفرس القرآن وتبينه وتدل عليه وتعرب عنه، وهي تذكر األنبياء دائامً بدالً من 

يف سفر فنزلنا منزالً فمنا من  ملسو هيلع هللا ىلصالرسل. ففي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: كنا مع النبي 

لح جرشه، ومنا من ينتضل إذ ناد منادي رسول اهللا: الصالة جامعة. يصلح خباءه، ومنا من يص



 ١٤٧  ) إحتاف األحفياء برسالة األنبياء٥(

ا عليه أن يدل أمته ىلع خ� ما يعلمه هلم و�نذرهم «فاجتمعنا فقال:  إنه ما من نيّب إال اكن حقًّ

عن رش ما يعلمه هلم، و�ن هذه األمة ُجعل اعفيتها يف أوهلا، وسيصيب آخَرها بالٌء وأمور 
يرقق بعضها بعًضا، تيجء الفتنة فيقول املؤمن: هذه مهلكيت. ثم  تنكرونها، تيجء الفنت

 إىل آخر احلديث. »تنكشف..

ا واجبًا عليه أن يدل أمته عىل خري ما  ملسو هيلع هللا ىلصفأخرب النبي  أنه ما من نبي من األنبياء إال كان حقًّ

بليغ يعلمه هلم وينذرهم عن رش ما يعلمه هلم، فأين هذا النبي الذي ال جتب عليه الدعوة وال ت

الرسالة؟ ألن هذا هو مقتىض أمانة نبوهتم، ألنه إنام سمي نبيًّا لكونه ينبئ عن اهللا أمره وهنيه 

وََجَعۡلَ�ُٰهۡم ﴿ وحالله وحرامه وسائر فرائضه وأحكامه، فهذه وظيفة مجيع األنبياء كام قال تعاىل:
وَۡحۡيَنآ إَِ�ِۡهۡم فِۡعَل ٱ�َۡ 

َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
َكٰوةِ� َوَ�نُواْ َ�َا َ�ٰبِِديَن أ لَٰوةِ �يَتآَء ٱلزَّ ۡيَ�ِٰت �قَاَم ٱلصَّ

أما نبي يوحى إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه فهذا إنام يوجد يف األذهان دون  .]٧٣األنبياء: [ ﴾٧٣

 األعيان وجيب تنزيه األنبياء عن االتصاف به.
 كمثل رجل ب� داًرا فأتقنها ومّجلها إال موضع مث� ومثل األنبياء قب�«: ملسو هيلع هللا ىلصومثله قوله 

بلنة منها، تم صنع مأدبة وداع انلاس إيلها فجعلوا يعجبون من حسنها إال موضع تلك اللبنة. 
�ن معارش األنبياء «رواه مسلم عن جابر. وقال:  »قال: فأنا موضع اللبنة جئت فختمت األنبياء

الدين واحد والرشائع  .!+"»عارش األنبياء بنو عالت�ن م«وقال:  !*"»ال نورث ما تر�نا صدقة

متفرقة يعني أن لكل نبي رشيعة من الصالة والزكاة والصيام واحلالل واحلرام تناسب حالة أمته 

ٖ َجَعۡلَنا ِمنُ�ۡم ِ�َۡعٗة َوِمۡنَهاٗجا﴿ وزمانه غري رشيعة اآلخر. قال تعاىل:
  .]٤٨املائدة: [ ﴾لُِ�ّ

سول اهللا مهيمنة وحاكمة عىل مجيع الرشائع، ألن كل نبي يبعث إىل ثم جاءت رشيعة حممد ر

َها ٱ�َّاُس إِّ�ِ رَُسوُل ﴿ قومه خاصة وقد بعث رسول اهللا حممد إىل الناس كافة قال تعاىل: ُّ�
َ
قُۡل َ�ٰٓ�

ِ إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِ ﴿ وقال: .]١٥٨[األعراف:  ﴾ٱ�َّ
َ
ٓ أ  ﴾لنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر�َوَما

                          
 .بكر أيب حديث من الرتمذي رواه  )١(

 .هريرة أيب حديث من حبان ابن أخرجه  )٢(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٤٨

يا عمر لقد جئت�م بها بيضاء نقية «وملا رأ رسول اهللا مع عمر قطعة من التوراة قال:  .]٢٨[سبأ: 

 .!*"»يللها كنهارها ال يز�غ عنها بعدي إال هالك، ولو اكن أيخ موىس حيًّا ما وسعه إال اتبايع
هي خامتة الرشائع، فال جيوز ألحد أن  فبام أن رسول اهللا هو خاتم املرسلني فكذلك رشيعته

 يتعبّد أو يعمل برشيعة غري رشيعته، إذ هي املهيمنة عىل سائر الرشائع واحلاكمة عليها.

ِيَن َ� ﴿ يقول اهللا تعاىل: ۡهَوآَء ٱ�َّ
َ
ۡمرِ فَٱتَّبِۡعَها َوَ� تَتَّبِۡع أ

َ
ٰ َ�ِ�َعةٖ ّمَِن ٱۡ� ُ�مَّ َجَعۡلَ�َٰك َ�َ

  .]١٨اجلاثية: [ ﴾١٨َ�ۡعلَُموَن 
واعلم أن بعض العلامء قد ينبو فهمهم عن قبول ما أقول لزعمهم أنه خالف ما قاله العلامء 

قبيل، وخالف ما يعتقده مجيع الناس من العلامء والعوام، وال غرابة يف هذا، فإن السنن قد ختفى 

، ثم يتبني هلم عىل بعض الصحابة ومن بعدهم من األئمة فضالً عن غريهم فيحكمون بخالفها

وجه الصواب فيها فيعودون إليه، لكون اإلحاطة بكل العلوم غري حاصلة ألحد، واإلنسان مهام 

 بلغ من سعة العلم ما بلغ فإنه سيحفظ شيئًا وتضيع عنه أشياء.

أشار فيها إىل  رفع املالم عن األئمة األعالموقد صنف شيخ اإلسالم ابن تيمية رسالة سامها 

فى عىل بعض الصحابة واألئمة فيعذرون حينام حيكمون بخالفها، لكوهنا مل أن بعض السنن خت

تبلغهم عن طريق صحيح ثابت تقوم به احلجة عندهم، فيحكمون بخالفها حسب اجتهادهم، 

 ألهنم جمتهدون إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطؤوا فلهم أجر.

ي حظًّا من سعة البحث وإنه كلام رسخ علم الشخص يف القرآن واحلديث والتفسري، وأعط

يف التحقيق والتدقيق وحكمة االستنباط للمسائل اخلفية من مظاهنا بحيث خيرجها من حيّز 

اخلفاء والغموض إىل حيّز التجيل والظهور بالدليل الواضح، ومل جيمد رأيه وفهـمه عىل عبارات 

ذل !+"املتقدمني قبله، فإنه واحلالة هذه سيجد سعة لعذرنا ومندوحة فيام طرقناه من هذه  !,"ناعن عَ
                          

 .شيبة أيب وابن أمحد اإلمام أخرجه  )١(

 .سعة أي: مندوحة  )٢(

نا: عذلِنا  )٣(  .لومِ



 ١٤٩  ) إحتاف األحفياء برسالة األنبياء٥(

املواضيع التي هي غري معروفة وال مألوفة يف عرفهم، وحيمل كالمنا عىل املحمل احلسن الالئق 

به، فإن الفقيه احلر جيب عليه أن يربط األصول بعضها ببعض، فيخصص اليشء باليشء ويقيس 

 ل عىل املعنى املراد به.النظري بنظريه، وبربط املعنى الغريب باألصل املأخوذ من قريب مما يد

وقد عملت جهدي يف تشخيص هذه القضية باألدلة القويمة القوية واملألوفة املعروفة، 

 حيث تقبلها العقول ويتلقاها العلامء بالقبول العتبار أن باب االجتهاد يف اجلزئيات غري مقفول.

ومل أنزع فيه إىل ألين وإن كنت أر يف نفيس أين أصبت فيام قلت مفاصل اإلنصاف والعدل، 

ما يأباه النقل أو ينفيه العقل، لكنني أعرف بأنني فرد من بني اإلنسان الذي هو حمل للخطأ 

والنسيان، فعىل كل أخ خملص منصف أن يعيد دراسته ويعجم عود فراسته ليتضح له معناه 

اية، وجب ويقف عىل حقيقة مغزاه ومبناه، فإن تبنيّ له أين خلطت يف الدراية وأخطأت يف الرو

عليه أن يكشف يل بكتاب عن وجه ما خفي عيل من الصواب، فإن احلق أحق أن يتبع، والعلم 

 جدير بأن يستمع، والقصد واحد والغاية متساوية.

ثم إن العلامء من قديم الزمان وحديثه قد يبدو للمجتهدين منهم اليوم يف فهم النصوص 

أحكامه ما ال يبدو للفقهاء وللمفرسين  وتفسريها وفهم القرآن واستنباط معانيه وأرسار

املتقدمني يف العصور السالفة، ولوال ذلك مل تتعدد التفاسري. وحسبك خمالفة شيخ اإلسالم ابن 

تيمية رمحه اهللا للعلامء قبله يف كثري من مسائل الفقه والتفسري واألصول والعقائد، ومن حفظ 

يض عجائبه، وقد وصفوه بالبحر اململوء من حجة عىل من مل حيفظ، ومن صفة القرآن أنه ال تنق

الدرر، ولكل غائص عىل قدر نصيبه منه، كام قال عيل ريض اهللا عنه ملا قيل له: هل خصكم 

ال والذي فلق احلبة، وبرأ النسمة، إال فهامً يعطيه اهللا عز وجل رجالً يف رسول اهللا بيشء؟ فقال: 

هه يف« .!*"القرآن  .!+"»ادلين ومن يرد اهللا به خ�ًا يفقِّ

إنه كلام اتسع علم الشخص اتسع رحبه لتقبل املسائل املستغربة متى كانت مرفقة بالدليل 
                          

 .طالب أيب بن عيل حديث من البخاري أخرجه  )١(

 .سفيان أيب بن معاوية حديث من عليه متفق  )٢(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٥٠

الواضح، وإن مل تكن معروفة أو معموالً هبا يف زمانه أو عند فقهاء مذهبه، ومن ثم يتسع جماله يف 

ذلك قد يظهر استنباط نصوص الفقهاء وحتريرها وتقييدها يف ضوء املقاصد الرشعية الكلية، وب

للمتأخرين املتبحرين يف فقه النصوص واألصول ما عسى أن خيفى عىل املتقدمني. فكم ترك أول 

 آلخر، وكم استفاد عامل من عامي، واحلكمة ضالة املؤمن أينام جيدها يلتقطها.

 واهللا أعلم. وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

 هـ١٣٩٦ربيع الثاين سنة  ١٥

 * ** 



 

 

 
 

 

)٦( 

 القول السديد يف حتقيق األمر املفيد

 

 





 
 

ِ 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:

قيام ببيان ما وصل إليه علمه من معرفة احلق بدليله مقرونًا فإن من واجب العامل املحتسب ال

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

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

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

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

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

ا يفقهه يف الدين، وا  تقوا 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 الس عودية، إنكارً

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

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

 ني واملسلمني.أفرد ذكر الرسل دخلت فيه األنبياء، أشبه التسمية باملؤمن

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



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٥٤

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

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

 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 

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

 ؤمنًا.وليس كل مسلم م

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

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

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

 من أن يغشى هبا العوام وضعفة العقول واألفهام.

ا  وكــم مــن عائــب قــوالً صــحيحً
 

 وآفتـــــه مـــــن الفهـــــم الســـــقيم 
 

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

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

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

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

 ]االعرتاض ال يقوم عىل أساس من العلم و املعرفة[

اطلة ال تعتمد عىل أساس من العلم واملعرفة، وأن سكويت وقد تبني لنا أن اعرتاضاته كلها ب

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

 إىل عدم الثقة واالطمئنان إليه..

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

 األفهام.



 ١٥٥  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

ــم  ــةوك ــب بمالم ــيم مل يص ــن مل  م
 

 ومتبــع بالــذنب لــيس لــه ذنــب 
 

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

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

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

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

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

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

 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 

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

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

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

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

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

َولََمِن ٱنَتَ�َ َ�ۡعَد ُظۡلِمهِۦ ﴿ واحلجة تقرع باحلجة، ومن حكم عليه بحق فاحلق فلجه. ،!+"ينفث
ْوَ�ٰٓ�َِك َما َعلَۡيِهم ّمِن َسبِيٍل 

ُ
  .]٤١الشور: [ ﴾٤١فَأ

الريق ألن احلق مع العلم أن املبني عىل دعائم احلق والتحقيق لن يزلزله جمرد النفخ ب

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

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

                          
 .صدره يشتكي الذي: املصدور  )١(

 .يبزق: ينفث  )٢(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٥٦

وهو راد ومردود عليه،  التلقيح لأللباب ويبقى الود ما بقي العتاب.. إذ ما من أحد من الناس إال

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

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

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

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

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

 االعرتاض هذا وضعف. ملعنيني اسامن والنبي الرسول أن: االول املدرك

إن ما ذكره فضيلة الشيخ عبد اهللا، من أنه ال فرق بني النبي «: عبد العزيزقال الشيخ 

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

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

 .»خاص وهو الرسالة

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

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

ۡمنِيَّتِهِۦ
ُ
ۡيَ�ُٰن ِ�ٓ أ لَۡ� ٱلشَّ

َ
 .»]٥٢احلج: [ ﴾�

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

 انتهى. »والرسول

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

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

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

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

                          
 .وفوز ظفر: فلج  )١(



 ١٥٧  ) 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
 

ـكاالً    للسـان املطلـق !*"أضحى شِ
 

ـــى ـــات وال مش ـــنعَ اللغ ـــع ش  مل يتب
 

 املقيـد يف حـدود املنطـق !+"رسف 
 

ــــذه ــــالم وه ــــث الك ــــذه خب  يف ه
 

ــ  ــور مض ــدقـكالس ــه واخلن ا ل  روبً
 

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

ۡمنِيَّتِهِۦ
ُ
ۡيَ�ُٰن ِ�ٓ أ لَۡ� ٱلشَّ

َ
  .]٥٢احلج: [ ﴾�

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

 .. انتهـى.»والرسول

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .املقيد ميشْ : رسف  )٢(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٥٨

ۡو إِثٗۡما ُ�مَّ يَۡرِم بِهِۦ بَرِٓ�  َٔ َوَمن يَۡ�ِسۡب َخِطٓ� ﴿ ومثله قوله:
َ
ا َ�َقِد ٱۡحتََمَل ُ�ۡهَ�ٰٗنا �ثٗۡما  ٔٗ ًة أ

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

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

 معنى األول.

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

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

 األنبياء إىل الناس.
 ﴿ نظريه قوله سبحانه:

َ
ٓ أ ِ�ٍّ إِ�َّ

رَۡسۡلَنا ِ� قَۡرَ�ةٖ ّمِن نَّ
َ
ٓ أ آءِ َوَما َّ َسآءِ َوٱل�َّ

ۡ
ۡهلََها بِٱۡ�َأ

َ
ٓ أ َخۡذنَا

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

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

نَزَل َمَعُهُم ٱلِۡكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ِ�َۡح�ُ 
َ
  .]٢١٣البقرة: [ ﴾اِس �ِيَما ٱۡختَلَُفواْ �ِيهِ َم َ�ۡ�َ ٱ�َّ َ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 يعلمه هلم، و�نذرهم عن رش ما يعلمه هلم و�ن استعجل اعفيتها 
ُ
عليه أن يدل أ

فوصف رسول اهللا مجيع األنبياء  .»مور تنكرونها.. احلديثيف أوهلا، وسيصيب آخرها بالء وأ

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

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

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

 رؤية احلق والكرب يمنع من اتباعه.

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

وَۡحۡيَنآ إَِ�ٰ نُو﴿ أخر، كقوله سبحانه:
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك َكَمآ أ

َ
وَۡحۡيَنآ  ٖۧح َوٱ�َّبِّ�ِ ۞إِ�َّآ أ

َ
ِۦۚ َوأ َن ِمۢن َ�ۡعِده



 ١٥٩  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

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

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

ِمن َ�ۡبُل َورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ َوَ�ََّم َورُُسٗ� قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك  ١٦٣َوَءاتَۡيَنا َداوُۥَد َز�ُ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�َّ
ذه اآليات تثبت أن مجيع األنبياء من بعد نوح أنه أوحي إليهم وأهنم أرسلوا إىل الناس فه

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

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

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

ٰ ﴿ وتارة خياطبهم باسم الرسل خاصة كقوله سبحانه: ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ ۞تِلَۡك ٱلرُُّسُل فَضَّ
ۖ َورََ�َع َ�ۡعَضُهۡم َدَرَ�ٰٖت�  ُ ن َ�ََّم ٱ�َّ   .]٢٥٣البقرة: [ ﴾َ�ۡعٖض� ّمِۡنُهم مَّ

 الف ما تقتيض سنة اهللا يف إرسال رسله وأنبيائه.فإن هذا خ

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 وََسَ�َى ٱ�َّ
َ
ُ ِمۡن أ نَا ٱ�َّ

َ
قَۡد َ�بَّ�

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

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

َ
َوَءاتَۡينَا ِعيَ� ٱۡ�َن َمۡرَ�َم ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َو�

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

ۡفَ�ٰهِهِمۡ ﴿
َ
ْ َءاَمنَّا بِأ ِيَن قَالُٓوا ِيَن �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ٱۡلُ�ۡفرِ ِمَن ٱ�َّ َها ٱلرَُّسوُل َ� َ�ُۡزنَك ٱ�َّ ُّ�

َ
�  َولَۡم ۞َ�ٰٓ

تُوَكۖ ُ�َّرِفُوَن  تُۡؤِمن قُلُوُ�ُهمۛۡ 
ۡ
ُٰعوَن لَِقۡوٍ� َءاَخرِ�َن لَۡم يَ� ُٰعوَن لِۡلَكِذِب َس�َّ ْۛ َس�َّ ِيَن َهاُدوا َوِمَن ٱ�َّ

ْۚ َوَمن يُ  وتِيُتۡم َ�َٰذا فَُخُذوهُ �ن لَّۡم تُۡؤتَۡوهُ فَٱۡحَذُروا
ُ
ُ ٱۡلَ�َِم ِمۢن َ�ۡعِد َمَواِضعِهِۦۖ َ�ُقولُوَن إِۡن أ رِدِ ٱ�َّ
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ِ َشۡ� فِۡتنَ  ۡ�يَا  ًٔ َتُهۥ فَلَن َ�ۡملَِك َ�ُۥ مَِن ٱ�َّ ن ُ�َطّهَِر قُلُوَ�ُهۡمۚ لَُهۡم ِ� ٱ�ُّ
َ
ُ أ ِيَن لَۡم يُرِدِ ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
اۚ أ

ُ َومَ ﴿ .]٢٥٣البقرة: [ ﴾٤١ِخۡزٞيۖ َولَُهۡم ِ� ٱ�ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٞم  َها ٱ�َِّ�ُّ َحۡسُبَك ٱ�َّ ُّ�
َ
ِن َ�ٰٓ�

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

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،  صِ .. فوُ

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

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

 رسل.فوصف هؤالء النبيني باإلنذار والتبشري وهي وظيفة ال .]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 

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

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

 الدليل الواضح الذي يبني اسم النبي الذي ليس برسول.

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

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

 فالتفريق إنام هو تنوع اسم واملسمى واحد.
اكنت بنو إرسائيل �سوسهم أنبياؤهم، لكما هلك «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن ،البخاري ومسلمويف 

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

 وكتبه ورسله ال نفرق ببن أحد من رسله.

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

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

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

 ليسوا برسل، حتى يكون الحتجاجه موضع من الصحة وموقع من القبول.
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 وضعف. النبوة وصف عىل زائد وصف الرسالة وصف: الثاين كاملدر

 القول هذا

ۚ إِنَُّهۥ َ�َن ُ�ۡلَٗصا َوَ�َن ﴿ يف قوله سبحانه: ،قال الشيخ عبد العزيز َوٱۡذُكۡر ِ� ٱۡلِكَ�ِٰب ُموَ�ٰٓ
ا  زائد  فوصفه بالرسالة والنبوة، فدل عىل أن الرسالة وصف«قال:  .]٥١مريم: [ ﴾٥١رَُسوٗ� 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 : أن الشيخ عبد العزيز عاجز مبهوت يتمسك يف استدالله بام هو أوهى من فاجلواب سَ

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

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

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

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

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

َ
ٓ أ ا ٓ إَِ�ٰٓ  ۧ۞إِ�َّ وَۡحۡيَنا

َ
ِۦۚ َوأ َن ِمۢن َ�ۡعِده

سۡ 
َ
يُّوَب َوُ�و�َُس َوَ�ُٰروَن وَُسلَۡيَ�َٰنۚ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

َ
َباِط وَِعيَ�ٰ َو�

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

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

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

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

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

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

ٰ َ�ۡعٖض� ﴿ أخيه إسامعيل يشء آخر، يقول اهللا: لۡنَا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ   .]٢٥٣[البقرة: ﴾۞تِلَۡك ٱلرُُّسُل فَضَّ

 التفريق هذا وضعف. رسوال نبي كل وليس بين رسول كل: الثالث املدرك

قل «عىل حديث الرباء حني قال: ورسولك الذي أرسلت؛ قال له:  قال الشيخ عبد العزيز

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

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

 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

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

ا هو ن  بي 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، 

ت ب�تابك اذلي أنزلت، ونبيك اذلي أرسلت.. فإن مت مت ىلع الفطرة، واجعلهن آخر ما آمن
 .رواه البخاري ومسلم .»تقول

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

ذي ال ؛ فألن قوله: ورسولك الذي أرسلت؛ تكرار كاحلشو 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 النقد، إذ  يترصف بتغيريه من زيادة فيه أو نقص عنه. واالستدالل هبذا يعد خارجً

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

 نبيًّا رسوالً، وليست هذه من خصائصه، وإنام يشاركه فيها مجيع األنبياء.



 ١٦٣  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

. 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  ،قال الشيخ عبد العزيز

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 

 .»وغريها، بخالف النبوة فإهنا ال تتناول الرسالة

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 

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

رَۡسلۡنَا مِن َ�بۡلَِك ﴿
َ
ۡمنِيَّتِهِۦ َوَمآ أ

ُ
ۡيَ�ُٰن ِ�ٓ أ لَۡ� ٱلشَّ

َ
� ٰٓ ٓ إِذَا َ�َم�َّ  .»]٥٢[احلج:  ﴾مِن رَُّسوٖل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ

: أن نقول: إننا متى كنا عىل احلق ولدينا الدالئل العقلية والنقلية من الكتاب فاجلواب

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

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

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

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

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

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

 رسالة ربه فهو نبي وليس برسول.

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

ۡمنِيَّتِهِۦ
ُ
ۡيَ�ُٰن ِ�ٓ أ لَۡ� ٱلشَّ

َ
� ٰٓ ٓ إَِذا َ�َم�َّ فإن هذه اآلية  .]٥٢احلج: [ ﴾َ�ۡ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 

َّ ﴿ قوله: آءِ لََعلَُّهۡم يَ�َّ َّ َسآءِ َوٱل�َّ
ۡ
ۡهلََها بِٱۡ�َأ

َ
ٓ أ َخۡذنَا

َ
ٓ أ ِ�ٍّ إِ�َّ

رَۡسۡلَنا ِ� قَۡر�َةٖ ّمِن نَّ
َ
ٓ أ  ﴾٩٤وَن عُ َوَما

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

ُ
َ�َن ٱ�َّاُس أ

ُ ٱ�َّبِّ�ِ  نَزَل َمَعُهُم ٱلِۡكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس �ِيَما  َۧ�َبَعَث ٱ�َّ
َ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن َوأ َن ُمبَّ�ِ

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

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

َ
 ﴾لََقۡد أ

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

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

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

َ
أ ٰٓ�َ

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

ءٖ قَِديٞر  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ   .]١٩املائدة: [ ﴾١٩َونَِذيرٞۗ َوٱ�َّ

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

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

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

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

 واألحكام ومل يؤمروا بتبليغه.

ق بني الرسل واألنب ياء، 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 



 ١٦٥  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

رَۡسۡلَنا رُُسٗ� ّمِن َ�ۡبلَِك ِمۡنُهم مَّ ﴿ الوضع كونه خيالف نص القرآن، والقرآن يثبت أن
َ
ن َولََقۡد أ

� َ�ِ
ۡ
ن يَأ

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

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

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

َ
ٓ أ ا َن ِمۢن  ۧ۞إِ�َّ

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

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

 للشك يف املوضوع.
 وإذا البينـــــــات مل تغـــــــن شـــــــيئًا

 

ــــن عنــــاء  ــــد هب ــــالتامس اهل  ف
 

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

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

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

رج من بلده بعضهم يُقتل وبع ضهم يُرضب وبعضهم يُسجن وبعضهم يُرجم باحلجارة وخيُ

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

َ
ۡم َحِسۡبُتۡم أ

َ
أ

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

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

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

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

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

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

من القياس البديع ولن يوجد له نظري يف رشع اهللا لكونه خيالف ما أنزل اهللا به كتبه وأرسل به رسله، 
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ْ ٱۡلِكَ�َٰب َ�ُبَّيِنُنَُّهۥ لِلنَّاِس َوَ� تَۡ�ُتُمونَُهۥ﴿ يقول اهللا تعاىل: وتُوا
ُ
ِيَن أ ُ مِيَ�َٰق ٱ�َّ َخَذ ٱ�َّ

َ
 ﴾�ۡذ أ

ُ مِيَ�َٰق ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ يقول:و .]١٨٧ عمران: [آل َخَذ ٱ�َّ
َ
ٓ َءاتَيُۡتُ�م ّمِن كَِ�ٰٖب وَِحۡكَمةٖ ُ�مَّ  ۧ�ۡذ أ َن لََما

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

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

َ
�ٰٓ�َ۞

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

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

 يموج بعضهم يف بعض بفنون الرشك والضالل!!

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

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

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

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

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

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

حيث قال: الرسول هو من أوحي إليه برشع وأمر  ،الفتح املبني برشح األربعنيهـ من كتابه: ٦٧٦

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

 ثالثامئة وثالثة عرش.. انتهى.

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

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

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

ن قََصۡصَنا َعلَۡيَك َوِمۡنُهم ﴿ عىل وضعه وهو قوله سبحانه: رَۡسۡلَنا رُُسٗ� ّمِن َ�ۡبلَِك ِمۡنُهم مَّ
َ
َولََقۡد أ



 ١٦٧  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

ن لَّۡم َ�ۡقُصۡص َعلَۡيَكۗ  بعضهم عن بعض القول  ومن عادة العلامء أن ينقل .]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 إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق 
َ
ۡسَباِط وَِعيَ�ٰ َو�

َ
َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

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

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

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

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

َخذۡ ﴿
َ
ٓ أ ِ�ٍّ إِ�َّ

رَۡسۡلنَا ِ� قَۡر�َةٖ ّمِن نَّ
َ
َُّعوَن َوَمآ أ آءِ لََعلَُّهۡم يَ�َّ َّ َسآءِ َوٱل�َّ

ۡ
ۡهلََها بِٱۡ�َأ

َ
[األعراف:  ﴾٩٤نَآ أ

 .ملسو هيلع هللا ىلصوكل يؤخذ من قوله ويرتك، وما من الناس إال راد ومردود عليه سو رسول اهللا .]٩٤
 وقد قيل:

ـــل ـــالقبول مقاب ـــول ب ـــل ق ـــا ك  وم
 

 وال كل قول واجب الرد والطـرد 
 

ــا ورســوله ــى عــن ربن ــا أت  ســو م
 

ــلَّ يــا ذا عــن الــرد   فــذلك قــول جَ
 

ـــــل الرجـــــال فإهنـــــا  وأمـــــا أقاوي
 

 تدور عىل حسب األدلـة يف النقـد 
 

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

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

 يف األذهان دون العيان!!.

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

ُ
ٓ أ ِ َوَما ْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ َم  ۧقُولُٓوا

وِ�َ 
ُ
وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَمآ أ

ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
ّ�ِِهۡم َ�  �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ� ٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ

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

ُ
ٓ أ ِ َوَما قُۡل َءاَمنَّا بِٱ�َّ

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

ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
ۡم َوَ�ُۡن َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

  .]٨٤آل عمران: [ ﴾٨٤ُمۡسلُِموَن  َ�ُۥ
ْ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل ٱلَۡمۡ�ِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَ�ِٰ�نَّ ٱلِۡ�َّ َمۡن ﴿ ومثله قوله: ن تَُولُّوا

َ
۞لَّۡيَس ٱلِۡ�َّ أ

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

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

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

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

د ذكر الرسل دخلت فيه األنبياء، أشبه ما قلنا بأنه متى أفرد األنبياء دخلت فيه الرسل أو أفر

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 

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

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

لسوا يف بيوتكم وال تكلفوا أنفسكم شيئًا من واألحكام وأمور احلالل واحلرام، ثم يقال هلم: اج

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 ﴿ ق مضمون له البقاءلنرجو أن يزول هذا االعتقاد اخلاطئ بضده احلق.. فإن احل
َ
أ

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

ُ ٱۡ�َقَّ  ۥۚ َكَ�ٰلَِك يَۡ�ُِب ٱ�َّ ۡو َمَ�ٰٖع َز�َٞد ّمِۡثلُُه
َ
�َُد َ�َيۡذَهُب ُجَفاٗٓءۖ  ٱبۡتَِغآَء ِحۡلَيٍة أ ا ٱلزَّ مَّ

َ
َوٱۡلَ�ِٰطَلۚ فَأ
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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 فيام نقله عن الشيخ تقي الدين رمحه اهللا يف كتاب  ل الشيخ عبد العزيز بن رشيدقا

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 »يضعفه.. عن ابن القيم رمحه اهللا أن األنبياء مائة 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 الصحيحاإلسالم ذكر هذا احلديث يف وإن كان شيخ 

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 

متى درس هذا احلديث ترجح لديه عدم نسبته إىل الرسول، لكونه  !*"امل نِحريرباملوضوعات، وكل ع

 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

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

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: 

 »نعم خلقه اهللا بيده ثم نفخ فيه من روحه، ثم سّواه قبيال« نبي مرسل؟ قال: قلت: يا رسول اهللا
                          

 .ماهر حاذق: نحرير  )١(
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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
قال: وقد رو هذا احلديث بطوله  »وأول انلبي� آدم وآخرهم نبّيك موىس، وآخرهم عيىس،

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 

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

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

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

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

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

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

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

 وعىل رسوله.

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

ٓ إَِ�ٰ نُ  وَۡحۡيَنا
َ
ٓ أ ٓ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق  ۧوٖح َوٱ�َّبِّ�ِ إَِ�َۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ِۦۚ َوأ َن ِمۢن َ�ۡعِده

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

َ
َورُُسٗ�  ١٦٣َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

ُ ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما  قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك  رُُّسٗ�  ١٦٤مِن َ�ۡبُل َورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ َ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
فهؤالء كلهم أنبياء ورسل بدأهم بذكر األنبياء وختمهم بذكر الرسل، ومثلها آية األنعام 

ۗ إِنَّ ﴿ وهي قوله سبحانه: ََّشآُء ن � ٰ قَۡوِمهۦِۚ نَۡرَ�ُع َدَرَ�ٰٖت مَّ ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم َ�َ ٓ َءاَ�ۡيَ�َٰها ُتَنا َوتِۡلَك ُحجَّ
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ۥٓ إِ  ٨٣َر�ََّك َحِكيٌم َعلِيٞم  ۖ َوِمن َوَوَهۡبنَا َ�ُ ۚ َونُوًحا َهَدۡ�َنا ِمن َ�ۡبُل ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَبۚ ُ�ًّ َهَدۡ�َنا
يُّوَب َوُ�وُسَف َوُموَ�ٰ َوَ�ُٰروَنۚ َوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡزِي ٱلُۡمۡحِسنَِ� 

َ
َوَزَ�رِ�َّا  ٨٤ُذّرِ�َّتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَۡيَ�َٰن َو�

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

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

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

 ِ   .]٨٩-٨٣األنعام: [ ﴾٨٩َها بَِ�ٰفِرِ�َن قَۡوٗما لَّيُۡسواْ ب

 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

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

 اإلسالم واإليامن شيئان متباينان كام دل عىل ذلك الكتاب والسنة.

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

َ
۞قَالَِت ٱۡ�

يَ�ُٰن ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۖ  اآلية دليل عىل أن اإليامن غري اإلسالم وأنه  . فمعنى هذه.]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 

ذبًا. وقلت: إن املسلمني هم املؤمنون، واملؤمنون هم املسلمون، ولوازمه العمل وإال اعترب كا

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، 

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

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



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٧٢

 يف كتاب اإليامن، فقال:

 (باب)

 لقول اهللا تعاىل: ،ن عىل االستسالم أو اخلوف من القتلإذا مل يكن اإلسالم عىل احلقيقة وكا

ۡ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: ك احلالة فهم يف تل .]١٩آل عمران: [ ﴾إِنَّ ٱّ�ِيَن ِعنَد ٱ�َّ

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

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

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

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

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

 وإال صار كذبًا.
ع عن السجود آلدم، حيث أمره فإن جمرد التصديق بدون عمل هو سببه كفر إبليس حني امتن

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

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

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

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

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

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

 الرسائر..

                          
 .هريرة أيب حديث من مسلم أخرجه  )١(



 ١٧٣  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

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

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

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

 .نأمنه، ورسيرته إىل اهللا عز وجل

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

-صنام وسالحهم بأيدهيم حياربون به الرسول واملؤمنني.. أو إىل أهل مكة بجاهلية ويعبدون األ

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:

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

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

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

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

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

أشققت «: ملسو هيلع هللا ىلصذلك أنكر عليه قتله.. فقال: يا رسول اهللا إنام قاهلا خوفًا من القتل. فقال رسول اهللا ب

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

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

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

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

                          
 .زيد بن امةأس حديث من مسلم أخرجه  )١(

 .اخلدري سعيد أيب عن عليه متفق  )٢(

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



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٧٤

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

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

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

َياُم َكمَ ﴿ ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱلّصِ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ِيَن ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�ٰٓ ا ُكتَِب َ�َ ٱ�َّ

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

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

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

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

 ٓ َما ٰ تُۡؤفَُكوَن ّمَِن ٱلسَّ َّ�
َ
�ِض� َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ فَ�

َ
يف السور املكيات، كام توجد يف السور  ﴾٣ءِ َوٱۡ�

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

َ
ٱۡ�َۡوَم أ

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

﴿ ۚ ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُ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: [

الم هو االستسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والرباءة من الرشك وعبادة كام أن اإلس

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

ومعنى كون اإلسالم  .»اإلسالم عالنية واإليمان يف القلب«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصث أنس، أن النبي من حدي

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

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



 ١٧٥  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

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 

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

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

م عىل من لقيت من املسلمني، وتسلم عىل أهل رمضان، وتأمر باملعروف وتنهـى عن املنكر، وتسل

 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 

 رآن، ومن ادعى ما ليس فيه فضحته شواهد االمتحان.يكذبه احلس والوجدان والسنة والق

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

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

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

ۡفَ�ٰهِِهۡم َولَۡم تُۡؤمِن قُلُو�ُُهمۛۡ 
َ
  .]٤١املائدة: [ ﴾بِأ

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

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

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

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

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

�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 

يدخله اجلنة ويباعده عن النار، فأرشده إىل العمل هبذه  عن عمل ملسو هيلع هللا ىلصوملا سأل معاذ النبي 
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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.

هنا الفرقان بني املسلمني والكفار واملتقني والفجار؛ ألن اهللا سبحانه مل يكن ليذر الناس كام أ

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

 لسان كل إنسان ينطق به الرب والفاجر حتى عبدة األوثان.

ْ َءاَمنَّا وَُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنوَن ﴿ يقول اهللا سبحانه: ن َ�ُقولُوٓا
َ
ْ 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�َِ�  ِيَن َصَدقُوا ُ ٱ�َّ أي اختربنا األمم قبلهم بالرشائع  ﴾٣َ�ۡبلِِهۡمۖ فَلََيۡعلََمنَّ ٱ�َّ

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

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

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

َ
ُ أ ُهۥ َ�َۡعۡل َصۡدَرهُۥ َ�َمن يُرِدِ ٱ�َّ

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

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

َ�َمن َ�َ ﴿
َ
ِۚ أ ّ�ِهۦِۚ فََوۡ�ٞل ّلِۡلَ�ِٰسَيةِ قُلُوُ�ُهم ّمِن ذِۡكرِ ٱ�َّ ٰ نُورٖ ّمِن رَّ ۡسَ�ِٰم َ�ُهَو َ�َ ُ َصۡدَرهُۥ لِۡ�ِ  َح ٱ�َّ

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

ــــــــا ــــــــة قلب ــــــــت اهلداي  وإذا حل
 

ــــاء  ــــادة األعض ــــطت يف العب  نش
 



 ١٧٧  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

ن ﴿
َ
ُ أ ن يُِضلَُّهۥ َ�َۡعۡل َصۡدَرهُۥ َ�َمن يُرِدِ ٱ�َّ

َ
ۡسَ�ِٰم� َوَمن يُرِۡد أ ۡح َصۡدَرهُۥ لِۡ�ِ َ�ۡهِديَُهۥ �َۡ�َ

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

ن َ�َمن ﴿ باإلسالم، .]١٢٥األنعام: [
َ
ۡسَ�ِٰم� َوَمن يُرِۡد أ ۡح َصۡدَرهُۥ لِۡ�ِ ن َ�ۡهِديَُهۥ �َۡ�َ

َ
ُ أ يُرِدِ ٱ�َّ

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

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

لقلب وصدقه العمل، إن قوًما أهلتهم أما� املغفرة حىت باتلح� وال باتلم�، ول�ن ما وقر يف ا
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 

لكون اإلنسان يف حال حياته يعمل برشائع اإلسالم،  ،!*"»إليمانومن توفيته منا فتوفه ىلع ا

 وبعد 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 

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

 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..

ا.. فلو رأينا رجالً حيافظ عىل أعامل اإلسالم كلها، بحيث يصيل لتالز م ما بينهام وإال اعترب كافرً

                          
 .هريرة أيب حديث من السنن بأصحا 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



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٧٨

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

حلق، والكربْ يمنع من اتباعه. فإن هذا قطع النزاع وحل اخلالف لوال أن اهلو يصد عن رؤية ا

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 جهأخر  )٢(

 .جابر حديث من عليه متفق  )٣(

 .األشعري احلارث حديث من الرتمذي أخرجه  )٤(



 ١٧٩  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

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

 صحيح غري داعتام واإليامن اإلسالم

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

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

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

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

لتصديق بالقلب، وال يكفي التصديق بالقلب بدون عمل اجلوارح وال اجلوارح، ويفرس اإليامن با

 عمل اجلوارح بدون التصديق بالقلب.

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

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

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

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

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

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

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

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

 بمسلم وال بمؤمن ملناقضته لإليامن.

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

                          
 .وقاص أيب بن سعد حديث من عليه متفق  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٨٠

وال املالئكة وال البعث بعد املوت وال باجلنة والنار، فإن هذا ليس بمسلم وال مؤمن. وكيف نيس 

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

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 

اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد لكه، و�ذا فسدت فسد إن يف «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 

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

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

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

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

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

عن الطر�ق، واحلياء شعبة من وسبعون شعبة أعالها ال � إال اهللا، وأدناها إماطة األذى 
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 

نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� ﴿ نه:مؤمنون، يقول اهللا سبحا
ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡنا َوَما

ُ
ٓ أ ِ َوَما ْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ َم �ۡسَ�ٰعِيَل  ۧقُولُٓوا

ّ�ِِ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 الكبري يف الطرباين أخرجه  )٢(



 ١٨١  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

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

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

ُ
ٓ أ ِ َوَما قُۡل َءاَمنَّا بِٱ�َّ

وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوٱ�َّبِيُّ 
ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ وَن ِمن رَّ

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

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

َ
أ قُۡل َ�ٰٓ

نَّا  ٔٗ ۦ َشۡ� َوَ� �ُۡ�َِك بِهِ 
َ
ِۚ فَإِن تََولَّۡواْ َ�ُقولُواْ ٱۡشَهُدواْ بِ� ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن ٱ�َّ

َ
ا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ

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

ُل ٱلُۡمۡسلِِمَ�  وَّ
َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
  .]١٦٣-١٦٢األنعام: [ ﴾١٦٣َو�َِ�ٰلَِك أ

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

َ
� ٰٓ�َ١٠٢﴾ 

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

َ
ٓ أ َوَما

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

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

َ َ�ِ�ُع ٱۡ�َِساِب َوَمن يَۡ�ُفۡر � إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡم َ�ۡغيَۢ� بَيۡنَُهۡمۗ  ِ فَإِنَّ ٱ�َّ  ﴾١٩َ�ِٰت 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  ،!*"»رأس األمر اإلسالم«وهو أن اإلسالم بمثابة رأس اإلنسان؛ حلديث 

                          
 .جبل بن معاذ حديث من الرتمذي أخرجه  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٨٢

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

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

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

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

 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.. 

ل لذلك بقول سعد يف الرجل الذي مل يعطه رسول اهللا، فقال: يا رسول اهللا واعتقاده، وقد استد

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

 هذا احلديث بكامله، فإن آخره يفرس أوله.

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

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

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 -وسعد جالس- فالن؟ فواهللا إين  وترك رجالً هو أعجبهم إيلَّ

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

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

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

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

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

                          
 .أنس حديث من أمحد اإلمام أخرجه  )١(



 ١٨٣  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

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

ا. فقال:  »كيف أصبحت يا حارثة؟«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«يتزاورون فيها وإىل أهل النار يف النار يعذبون فيها. فقال: 

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 ﴿ تعاىل: جائز ومرشوع لقول اهللا
َ
 .]٧١التوبة: [ ﴾َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت َ�ۡعُضُهۡم أ

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

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

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

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

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

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

ِيَن ﴿ وبقي فيهم منافقون يظهرون اإلسالم واإليامن ويبطنون الكفر والنفاق، ْ ٱ�َّ �ذَا لَُقوا
 ْ  .]١٤[البقرة: ﴾١٤إَِ�ٰ َشَ�ِٰطينِِهۡم قَالُوٓاْ إِنَّا َمَعُ�ۡم إِ�ََّما َ�ُۡن ُمۡستَۡهزُِءوَن  َءاَمنُواْ قَالُوٓاْ َءاَمنَّا �ذَا َخلَۡوا

ِ َو�ِٱۡ�َوِۡم ٱ�ِخرِ َوَما ُهم بُِمۡؤمِنَِ� ﴿ وقد أنزل اهللا فيهم:  ٨َومَِن ٱ�َّاِس َمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا بِٱ�َّ
ِيَن َءاَمنُ  َ َوٱ�َّ نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُروَن يَُ�ِٰدُعوَن ٱ�َّ

َ
ٓ أ   .]٩-٨[البقرة: ﴾٩واْ َوَما َ�َۡدُعوَن إِ�َّ

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(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٨٤

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

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

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

 .!*"»ىلع اهللا أحًدا

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

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

 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 

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

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 

ُ ﴿ هوقلّت ۡ�َيا َوِ� ٱ�ِخَرةِ� َوُ�ِضلُّ ٱ�َّ ْ بِٱلَۡقۡوِل ٱ�َّابِِت ِ� ٱۡ�َيَٰوةِ ٱ�ُّ ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ  يُثَّبُِت ٱ�َّ
ُ َما �ََشآُء  ٰلِِمَ�ۚ َو�َۡفَعُل ٱ�َّ   .]٢٧إبراهيم: [ ﴾٢٧ٱل�َّ
ِ َو�ِٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوَما ُهم َوِمَن ٱ�َّاِس َمن َ�ُقوُل َءاَمنَّ ﴿ وكام أخرب القرآن أن من ا 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 

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

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

                          
 .بكرة أيب حديث من عليه متفق  )١(



 ١٨٥  ) 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 

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

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

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

ُ ﴿ تصديق شهادة زيد، بقوله: ِيَن َ�ُقول ْۗ ُهُم ٱ�َّ وا ٰ يَنَفضُّ ِ َح�َّ ٰ َمۡن ِعنَد رَُسوِل ٱ�َّ وَن َ� تُنفُِقواْ َ�َ
�ِض َوَ�ِٰ�نَّ ٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� َ� َ�ۡفَقُهوَن 

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

 ۚ ذَلَّ
َ
َعزُّ ِمۡنَها ٱۡ�

َ
ِ ٱۡلعِزَّةُ َولِرَُسوِ�ِۦ َولِۡلُمۡؤِمنَِ� َوَ�ِٰ�نَّ ٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� َ�  ٱلَۡمِدينَةِ َ�ُۡخرَِجنَّ ٱۡ� َوِ�َّ

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

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

َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخوَةٞ ﴿ اإلمجال بناءً عىل الظاهر من أعامهلم، ويدخلون يف عموم قوله سبحانه: إِ�َّ
َخَوۡ�ُ�مۚۡ 

َ
ْ َ�ۡ�َ أ ۡصلُِحوا

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

َشدُّ ُ�ۡفٗر� َونَِفاٗ�ا ﴿ الم، كام قال سبحانه:إثبات املغايرة بينهم يف اإليامن واإلس
َ
ۡعَراُب أ

َ
ٱۡ�

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

َ
ۡجَدُر �

َ
  .]٩٧التوبة: [ ﴾َوأ

ۚ عَ ﴿ وقال: َوآ�َِر �َُّص بُِ�ُم ٱ�َّ ۡعَراِب َمن َ�تَِّخُذ َما يُنفُِق َمۡغَرٗما َوَ�َ�َ
َ
لَۡيِهۡم َدآ�َِرةُ َومَِن ٱۡ�

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

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

َوُوِضَع ٱلِۡكَ�ُٰب َ�َ�َى ﴿ فاهللا سبحانه قد أعطى كل ذي حق حقه غري مبخوس وال منقوص

                          
 .جابر حديث من عليه متفق  )١(

 .عمر بن اهللا عبد حديث من عليه متفق  )٢(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٨٦

ا �ِيهِ َوَ�ُقولُوَن َ�َٰوۡ�لََتَنا َماِل َ�َٰذا ٱۡلِكَ�ِٰب َ� ُ�َغادُِر َصغَِ�ٗة َوَ� َكبِ  �َةً ٱلُۡمۡجرِمَِ� ُمۡشفِقَِ� مِمَّ
ۡحَص 

َ
ٓ أ َحٗدا إِ�َّ

َ
�ۗ َوَ� َ�ۡظلُِم َر�َُّك أ   .]٤٩الكهف: [ ﴾٤٩ٮَٰهاۚ َووََجُدواْ َما َعِملُواْ َحاِ�ٗ

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

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

 احلرض واألعراب يف كل زمان ومكان.

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

َ
ۡن َحۡولَُ�م ّمَِن ٱۡ� َومِمَّ

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

 مغــارم يف األقــوام وهــي مغــانم 
 

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

ا.  بمغرم، فرتاه يعطي 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 

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

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

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

 االستدالل هذا وضعف .فاطر سورة من) ٣٢(

وۡ ﴿ قال اهللا تعاىل:« :قال الشيخ عبد العزيز
َ
ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَاۖ ُ�مَّ أ َرۡ�َنا ٱلِۡكَ�َٰب ٱ�َّ

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

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

قام بفعل الواجبات وترك املحرمات، والسابق: هو الذي قام بفعل الواجبات واملندوبات وترك 



 ١٨٧  ) 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

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

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  .»ء لكهم يف اجلنةهؤال«تال هذه اآلية قال: 

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

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

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 
ۡذَهَب َ�نَّا ٱۡ�ََزَنۖ إِنَّ َر�ََّنا لََغُفورٞ ﴿ اذلين تلقاهم اهللا برمحته و�قولون:

َ
ِٓي أ ِ ٱ�َّ ْ ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ َوقَالُوا

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

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

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

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

ِيَن ٱۡصَطفَ  ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِۡذِن ٱ�َّ َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ ۖ فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ ۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَا
ِۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡضُل ٱلَۡكبُِ�  ه بفضلهم بقوله:﴾٣٢ٱ�َّ ِيَن ٱۡصَطَفۡينَا ﴿ ، ثم نوّ ۡوَرۡ�َنا ٱۡلِكَ�َٰب ٱ�َّ

َ
ُ�مَّ أ

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

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

ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ﴿ والذي أشكل عىل الشيخ عبد العزيز، هو قوله: ۡوَرۡ�َنا ٱلِۡكَ�َٰب ٱ�َّ
َ
ُ�مَّ أ



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٨٨

ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ بِٱۡ�َۡيَ�ٰ  َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ ِۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡضُل ِعَبادِنَاۖ فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ ِت �ِإِۡذِن ٱ�َّ
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� إ� ظلمت نفيس ظلًما كث�ًا وال « دعائه: بكر الصديق قال: سمعت رسول اهللا يقول يف

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

ا. »كب�ًا«  بدل كثريً

َ فَٱۡسَتۡغفَ ﴿ وقال سبحانه: ْ ٱ�َّ نُفَسُهۡم َذَكُروا
َ
ْ أ ۡو َظلَُموٓا

َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ ِيَن إَِذا َ�َعلُوا ُرواْ َوٱ�َّ

ٰ َما َ�َعلُواْ َوُهۡم َ�ۡعلَُموَن  واْ َ�َ ُ َولَۡم يُِ�ُّ نُوَب إِ�َّ ٱ�َّ نُو�ِهِۡم َوَمن َ�ۡغفُِر ٱ�ُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َجَزآؤُُهم  ١٣٥ِ�ُ
ُ
أ
ۡجرُ 

َ
ۚ َونِۡعَم أ نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

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

  .]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:

احلديث، وأما اإلسالم فال ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو  .».ز� وهو مؤمنال يز� الزا� ح� ي«

 انتهى. »انتهاك بعض حمرماته.. 

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

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

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

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   .الفوائدمن ارتكاب املنهيات بأكثر من ثالثني وجهً



 ١٨٩  ) 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  .واه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.ر »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

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

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

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

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

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

ـــــامن ـــــن اإلي ـــــرء م ـــــرج امل  ال خي
 

 بموبقــــات الــــذنب والعصــــيان 
 

ــــــــا ــــــــه أن يتوب  وواجــــــــب علي
 

ـــ  ـــر علي ـــا ج ـــل م ـــن ك ـــام  ه حوب
 

 ومـــن يمـــت ومل يتـــب مـــن اخلطـــا
 

 فــــأمره مفــــوض لــــذي العطــــا 
 

ـــتقم  فـــإن يشـــأ يعفـــو وإن شـــاء ان
 

ـــنعم   وإن يشـــأ أعطـــى وأجـــزل ال
 

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

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

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

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

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

فالذي يعتقد إنكار وجود الرب والتكذيب باملالئكة والتكذيب بالنبيني أو باملعجزات التي 

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

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



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ١٩٠

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

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

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

أر�ع من �ن فيه اكن منافًقا خالًصا ومن اكنت فيه خصلة منهن اكنت فيه «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

؛ ألن حقيقة النفاق هو إظهار اخلري وإبطان الرش، صغرالنفاق األفهذا 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..

 تتمة البحث

يستثنى يف إن بعض أهل السنة أدخلوا يف العقيدة السلفية كونه يستثنى يف اإليامن وال 

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

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

ـــــــا نســـــــتثني ـــــــن يف إيامنن  ونح
 

 مــن غــري شــك فاســتمع واســتبن 
 

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

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

 »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  .»إن للك قول حقيقةانظر ما تقول، ف« ملسو هيلع هللا ىلصقال: أصبحت مؤمنًا حقًّ

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

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

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



 ١٩١  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

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

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

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

وأنا سابع سبعة من األزد، فلام دخلنا عليه  ملسو هيلع هللا ىلصاحلارث األزدي، قال: وفدت عىل رسول اهللا 

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

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

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

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

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

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

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

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

 .»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

م عىل أن االستثناء رشع ملنع انعقاد اإليامن، يف عقيدة أهل السنة االستثناء يف اإليامن دون اإلسال

َ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«ثم قال:  !,"»قر�ًشا واهللا ألغزون قر�ًشاواهللا ألغزون «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 أعلم وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم

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

 .٥٠ص - ٢ج  )٢(

 .عكرمة حديث من داود أبو أخرجه  )٣(





 

 

 
 

 

)٧( 

 وجوب اإليامن بكل ما أخرب به القرآن

 من معجزات األنبياء عليهم السالم

 





 
 

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

ما من نيب إال وقد أو� من اآليات ما آمن عليه «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  الصحيحنيثبت يف 

 .»البرش و�نما اكن اذلي أوتيته وحًيا أوحاه اهللا إيل فأرجو أن أ�ون أ�رثهم تابًعا يوم القيامة

 ]املعجزة تعريف[

اآليات واملعجزات تعم كل خارق للعادات، وتسمى الرباهني، وهي كاسمها معجزة لعجز 

مثلها، فمعجزات األنبياء هي آياهتم وبراهينهم الدالة عىل صدق الناس عن معارضتها واإلتيان ب

نبوهتم، نصبها اهللا عالمة عىل صدق رسله واالستدعاء إىل اإليامن هبم وقبول دعوهتم، وأهنا من 

 صنع اهللا القادر عىل كل يشء والفعال ملا يريد، ليست من صنع النبي وال من كسبه. يقول اهللا:

ِ�َ � َوَما َ�َن لِرَُسولٍ ﴿
ۡ
ن يَأ

َ
ِ أ فالعصا التي بيد نبي اهللا موسى هي  .]٧٨املؤمن: [ ﴾يٍَة إِ�َّ �ِإِۡذِن ٱ�َّ

ا مقطوعة من الشجر كعصا أحدنا يف يده، كام قال سبحانه:  ١٧َوَما تِۡلَك �َِيِمينَِك َ�ُٰموَ�ٰ ﴿ عصً
 ٰ ُهشُّ بَِها َ�َ

َ
ُؤاْ َعلَۡيَها َوأ تََو�َّ

َ
ۡخَرٰى  َٔ  َ�َنِ� َوِ�َ �ِيَها َ� قَاَل ِ�َ َعَصاَي �

ُ
 .]١٨-١٧طه:[﴾١٨ارُِب أ

ۡلقَِها َ�ُٰموَ�ٰ ﴿ وإنام صارت آية ومعجزة حني أمره ربه أن يلقيها، وهلذا قال:
َ
ۡلَقٮَٰها  ١٩قَاَل �

َ
فَ�

وَ�ٰ  ٢٠فَإَِذا ِ�َ َحيَّةٞ �َۡسَ�ٰ 
ُ
أي  .]٢١-١٩طه: [ ﴾٢١ قَاَل ُخۡذَها َوَ� َ�َۡفۖ َسُنعِيُدَها ِسَ�َ�َها ٱۡ�

ا معتادة كحالتها السابقة.  عصً
وإن املسلم متى آمن باهللا القادر عىل كل يشء مل يعرس عليه التسليم والقبول لكل ما أخرب اهللا 

ا  به من عجائب رسله ومعجزات خلقه، كخلق آدم من تراب ثم قال له: كن. فكان فصار برشً

ا، ثم خلق حواء من ضلع آدم، ثم خل ق املسيح من أم بال أب، وكذا سائر معجزات األنبياء سويًّ

واألولياء كأهل الكهف الذين قص اهللا علينا خربهم، إذ ال بد للرسل من املعجزات التي تعزز 
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 دينهم وتستدعي تصديق دعوهتم، فقد أتت الرسل بام حتار فيه العقول.

ليامن وسائر األنبياء ولوال حكاية القرآن للمعجزات التي أيد اهللا هبا موسى وعيسى وس

عليهم الصالة والسالم لكذب الناس هبم وبمعجزاهتم وبالكتب النازلة عليهم، وأنه ال يمكن 

واإليامن بالقرآن النازل عليه الذي أخرب  ملسو هيلع هللا ىلصإثبات آيات األنبياء السابقني إال بثبوت نبوة حممد 

ٰ بَِ�ٓ إِسۡ ﴿ اهللا فيه: ِي ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َ�ُقصُّ َ�َ ۡ�َ�َ ٱ�َّ
َ
ٰٓءِيَل أ �نَُّهۥ  ٧٦َ�

ۡحَسَن ٱۡلَقَصِص بَِمآ ﴿ وقال: .]٧٧-٧٦النمل: [ ﴾٧٧لَُهٗدى َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤمِنَِ� 
َ
َ�ُۡن َ�ُقصُّ َعلَۡيَك أ

وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن �ن ُكنَت ِمن َ�ۡبلِهِۦ لَِمَن ٱ
َ
لََقۡد ﴿ وقال: .]٣يوسف: [ ﴾٣ۡلَ�ٰفِلَِ� أ

ِي َ�ۡ�َ يََديۡ  ٰى َوَ�ِٰ�ن تَۡصِديَق ٱ�َّ ۡلَ�ِٰب� َما َ�َن َحِديٗثا ُ�ۡفَ�َ
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِ�ّ ٞ هِ َ�َن ِ� قََصِصِهۡم ِعۡ�َة

ءٖ وَُهٗدى َورَۡ�َٗة لَِّقۡو�ٖ يُۡؤِمُنوَن  ۡ�َ ِ
َكَ�ٰلَِك َ�ُقصُّ ﴿ ل:وقا .]١١١يوسف: [ ﴾١١١َوَ�ۡفِصيَل ُ�ّ

نَّا ذِۡكٗر�  ُ �َبآءِ َما قَۡد َسَبَقۚ َوقَۡد َءاَ�ۡيَ�َٰك مِن �َّ
َ
ۡعَرَض َ�ۡنُه فَإِنَُّهۥ َ�ِۡمُل يَوَۡم  ٩٩َعلَۡيَك ِمۡن أ

َ
ۡن أ مَّ

  .]١٠٠-٩٩طه: [ ﴾١٠٠ٱۡلقَِ�َٰمةِ وِۡزًرا 
لتكوين، ومنها ما جيري عىل إن من آيات اهللا ما جيري عىل حسب السنن املطردة يف اخللق وا

خالف السنن املعروفة للبرش، مما يدل عىل قدرة الباري عز وجل وأن اهللا سبحانه خرق العادات 

َراَد َشۡ� ﴿ يف خلقه:
َ
ٓ أ ۥٓ إَِذا ۡمُرهُ

َ
ٓ أ َما ن َ�ُقوَل َ�ُۥ ُ�ن َ�َيُكوُن  ًٔ إِ�َّ

َ
فقد أتت  .]٨٢يس: [ ﴾٨٢ا أ

 الرسل بام حتار فيه العقول.

 ]واملؤمنون الطبيعيون املاديون: قسامن املعجزة اهجت الناس[

 إن الناس يف املعجزات ويف األمور املغيبات عىل قسمني:

: املاديون الطبيعيون، الذين ينكرون ويكذبون بكل ما مل يدركوه بحواسهم، فهم أحدمها

والنار،  ينكرون وجود الرب، ويكذبون باملالئكة ويكذبون بالبعث بعد املوت، ويكذبون باجلنة

ويبادرون إىل إنكار ما سمعوه من اخلوارق واملعجزات التي مل يصلوا إىل حقيقة العلم هبا، وفيهم 



 ١٩٧  ا أخرب به القرآن من املعجزات األنبياء) وجوب اإليامن بكل م٧(

ِيَن مِن ﴿ أنزل اهللا تعاىل: َب ٱ�َّ ۥۚ َكَ�ٰلَِك َكذَّ وِ�لُُه
ۡ
تِهِۡم تَأ

ۡ
ا يَأ ْ بِعِۡلِمهِۦ َولَمَّ ْ بَِما لَۡم ُ�ِيُطوا بُوا بَۡل َكذَّ

ٰلِِمَ� َ�ۡبلِِهۡمۖ فَٱنُظۡر كَ  ن �َّ يُۡؤمُِن بِهِۦۚ  ٣٩ۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة ٱل�َّ ن يُۡؤِمُن بِهِۦ َوِمۡنُهم مَّ َوِمۡنُهم مَّ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡفِسِديَن 

َ
نتُم بَرِٓ�  ٤٠َوَر�َُّك أ

َ
بُوَك َ�ُقل ّ�ِ َ�َمِ� َولَُ�ۡم َ�َملُُ�ۡمۖ أ آ  ُٔ �ن َكذَّ وَن ِممَّ

نَا۠ بَرِٓيءٞ مِّ 
َ
ۡ�َمُل َو�

َ
ا َ�ۡعَملُوَن أ   .]٤١-٣٩يونس: [ ﴾٤١مَّ

فهذا دأهبم يف مجيع نظرياهتم العلمية، يكفرون بآيات اهللا ويكفرون ويكذبون بمعجزات 

األنبياء، وال يؤمنون بيشء منها يعتربون مرتدين عن دين اإلسالم، واملرتد رش من الكافر 

 تربية أهلها بام يسمون باملثقفني.األصيل، وقد كثر هذا الصنف يف األمصار التي أفسد التفرنج 

ميُ العيون عمـوا عـن كـل فائـدة  عُ
 

 ألهنـــــم كفـــــروا بـــــاهللا تقليـــــدا 
 

ا ليس الصنف الثاينأما  ا جازمً : فهم املؤمنون الذين يصدقون بكل ما أخرب اهللا به تصديقً

ا بشك وال ريب، سواء أدركوا رس معرفة ذلك بعقوهلم أو مل يدركوه. فهؤالء هم املؤ منون مشوبً

ا الذين آمنوا باهللا تعاىل وصدقوا املرسلني. وفيهم أنزل اهللا تعاىل: َ�ٰلَِك ٱۡلِكَ�ُٰب َ�  ١الٓٓم ﴿ حقًّ
ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن  ٢َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقَِ�  لَٰوةَ َوِممَّ ِيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱۡلَغۡيِب َو�ُقِيُموَن ٱلصَّ ٱ�َّ

ِيَن يُؤۡ  ٣ ِ ُهۡم يُوقُِنوَن َوٱ�َّ نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك َو�ِٱ�ِخَرة
ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡك َوَما

ُ
ٓ أ ٰ  ٤ِمُنوَن بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َ

ُ
أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن 
ُ
ّ�ِِهۡمۖ َوأ   .]٥-١البقرة: [ ﴾٥ُهٗدى ّمِن رَّ

لغريه ترصف يف  واملعجزة، إنام كانت آية ومعجزة لوقوعها من فعل اهللا ليس للنبي وال

صنعها أو كسبها. واحلكمة يف ذلك: أن جمرد قول الرسول ألمته: إن اهللا أرسلني إليكم. بدون أن 

يأيت بآية تصدق ما يقول فإن ذلك مما يقتيض عدم تصديقه وال اإليامن به، لكنه متى أتى بآية 

ن يأيت من يعارضه ومعجزة ليست من صنعه وال من كسبه وال من اليشء املعتاد لغريه ويمتنع أ

بمثلها دل هذا عىل صدقه وصحة نبوته. وسميت معجزة لكون الناس يعجزون عن معارضتها 

واإلتيان بمثلها. وآيات األنبياء هي عالمات وبراهني من اهللا تتضمن إعالم اهللا لعباده بصدق 

 رسله وما جاؤوا به من احلق.

ّ�َِك فََ�ٰنَِك ﴿ وقد سامه اهللا تعاىل برهانًا يف قوله: يعني العصا  .]٣٢القصص: [ ﴾بُۡرَ�َٰناِن ِمن رَّ
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واليد. ومن املعجزات إخبار القرآن النازل عىل حممد عليه الصالة والسالم بقصص األنبياء مع 

أممهم، وبمعجزاهتم وخوارق العادات التي أيدهم اهللا هبا، وتكرار القرآن ألخبارهم تارة بطريق 

 املخل.البسط وتارة بطريق االختصار غري 
وألن اليهود والنصار قد بدلوا الكتب املقدسة كالتوراة واإلنجيل وغريوها وأدخلوا فيها 

ِيَن يَۡ�ُتُبوَن ﴿ اليشء الكثري من الكذب عىل اهللا وعىل أنبيائه ورسله، يقول اهللا تعاىل: فََوۡ�ٞل ّلِ�َّ
 ِ يِۡديهِۡم ُ�مَّ َ�ُقولُوَن َ�َٰذا ِمۡن ِعنِد ٱ�َّ

َ
ا َكَتَبۡت ٱۡلِكَ�َٰب بِ� َُّهم ّمِمَّ واْ بِهِۦ َ�َمٗنا قَلِيٗ�ۖ فََوۡ�ٞل ل  لِيَۡشَ�ُ

ا يَۡ�ِسُبوَن  َُّهم ّمِمَّ يِۡديِهۡم َوَوۡ�ٞل ل
َ
وكانوا جييزون لعلامئهم القسيسني بأن  .]٧٩البقرة: [ ﴾٧٩�

ا م ن دون يغريوا من رشيعة الرب ما يشاؤون ويشتهون، ألهنم اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابً

 اهللا تعاىل.

 ]املعجزات حقيقة ملعرفة الوحيد املرجع هو الكريم القرآن[

وملا كان هذا القرآن هو املهيمن عىل الكتب السابقة وبمثابة املصحح املصفي ملا ذكر فيها، 

فيحق احلق ويبطل الباطل، هلذا أعاد سبحانه وأبد من ذكر قصص األنبياء ومعجزاهتم ليكون 

ٰ بَِ�ٓ ﴿ ملرجع الوحيد لكل ما يذكر من قصصهم:هذا القرآن هو ا إِنَّ َ�َٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َ�ُقصُّ َ�َ
ِي ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن  ۡ�َ�َ ٱ�َّ

َ
ٰٓءِيَل أ  .]٧٧-٧٦النمل: [ ﴾٧٧�نَُّهۥ لَُهٗدى َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنَِ�  ٧٦إِۡسَ�

ۡهَل ٱلِۡكَ�ِٰب قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َ ﴿
َ
أ ن َ�ُقولُواْ َما َجآَءنَا ِمۢن َ�ٰٓ

َ
�ٖ ّمَِن ٱلرُُّسِل أ َ�ۡ�َ ٰ ُ لَُ�ۡم َ�َ ا يُبَّ�ِ

ءٖ قَِديٞر  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ ۡهَل ﴿ .]١٩املائدة: [ ﴾١٩�َِش�ٖ َوَ� نَِذيرٖ� َ�َقۡد َجآَءُ�م �َِش�ٞ َونَِذيٞرۗ َوٱ�َّ

َ
َ�ٰٓأ

ْ َعن ٱۡلِكَ�ِٰب قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَ  ا ُكنُتۡم ُ�ُۡفوَن ِمَن ٱلِۡكَ�ِٰب َو�َۡعُفوا ُ لَُ�ۡم َكثِٗ�� ّمِمَّ ِ�ّ
بِٞ�  ِ نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ � قَۡد َجآَءُ�م ّمَِن ٱ�َّ َ�ِٰم  ١٥َكثِ�ٖ َبَع رِۡضَ�ٰنَُهۥ ُسُبَل ٱلسَّ ُ َمِن ٱ�َّ َ�ۡهِدي بِهِ ٱ�َّ

لَُ�ِٰت إَِ� ٱ�ُّ  ۡستَقِيٖ� َوُ�ۡخرُِجُهم ّمَِن ٱلظُّ  .]١٦-١٥املائدة: [ ﴾١٦ورِ �ِإِۡذنِهِۦ َو�َۡهِديِهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ

ا إىل كافة الناس عرهبم وعجمهم.  ألن اهللا سبحانه أرسل نبيه حممدً



 ١٩٩  ا أخرب به القرآن من املعجزات األنبياء) وجوب اإليامن بكل م٧(

ۡ�َ�َ ٱ�َّاِس َ� ﴿ يقول اهللا:
َ
رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر� َوَ�ِٰ�نَّ أ

َ
ٓ أ  َوَما

ِي َ�ُِدونَُهۥ ﴿ وقال تعاىل: .]٢٨سبأ: [ ﴾٢٨َ�ۡعلَُموَن  َّ ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱلرَُّسوَل ٱ�َِّ�َّ ٱۡ� ٱ�َّ

ُمُرُهم بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن ٱلُۡمنَكرِ َو�ُِحلُّ لَهُ 
ۡ
ِ�يِل يَأ ُم َمۡكُتو�ًا ِعنَدُهۡم ِ� ٱ�َّۡوَرٮٰةِ َوٱۡ�ِ

ّيَِ�ٰ  ِيَن ٱلطَّ ۡغَ�َٰل ٱلَِّ� َ�نَۡت َعلَۡيِهۡمۚ فَٱ�َّ
َ
�َِث َوَ�َضُع َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهۡم َوٱۡ� ِت َو�َُحّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡ�ََ�ٰٓ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن 
ُ
ۥٓ أ نزَِل َمَعُه

ُ
ِٓي أ ْ ٱ�ُّوَر ٱ�َّ َبُعوا وهُ َوٱ�َّ ُروهُ َونََ�ُ ْ بِهِۦ وََعزَّ ۡل قُ  ١٥٧َءاَمُنوا

ِ إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا َها ٱ�َّاُس إِّ�ِ رَُسوُل ٱ�َّ ُّ�
َ
� فكل قصة نجدها ختالف  .]١٥٨-١٥٧األعراف: [ ﴾َ�ٰٓ

القرآن جيب علينا أن نرضب هبا عرض اجلدار، إذ ليس لنا حاجة يف كل ما خيالف القرآن لعدم 

 الثقة بصحته وكثرة دخول الكذب فيه.

 ]السالم همعلي األنبياء معجزات من أمثلة[

ثم إن اإلخبار باآليات واملعجزات واملغيبات ال جيوز معارضتها بالعقل والرأي؛ ألهنا من 

صنع اهللا القادر عىل كل يشء وليس من صنع النبي وال من كسبه، فاالستدالل هبا والتحدي 

بمثلها مع عجز الناس عن معارضتها دليل واضح عىل صحتها وصدق من جاء هبا. من ذلك 

القرآن النازل عىل حممد عليه الصالة والسالم والذي هو احلجة البالغة العظمى عىل  معجزة

خلقه، فهو معجزة الدهور، وآية العصور، وسفر السعادة ودستور العدالة، وقانون الفضيلة 

الواقي عن الرذيلة، مأدبة اهللا يف أرضه، عصمة ملن متسك به، ونجاة ملن اتبعه، ال خيلق عن كثرة 

ّنِ َ�َقالُٓواْ إِنَّا َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا ﴿ ال تنقيض عجائبه،الرد، و نَُّه ٱۡسَتَمَع َ�َفرٞ ّمَِن ٱۡ�ِ
َ
وِ�َ إَِ�َّ �

ُ
قُۡل أ

َحٗدا  َٔ َ�ۡهِدٓي إَِ� ٱلرُّۡشِد َ�   ١
َ
ٓ أ ُّۡ�َِك بَِرّ�َِنا فيه خرب األمم . ]٢-١اجلن: [ ﴾٢اَمنَّا بِهِۦۖ َولَن �

ٰٓءِيَل ﴿ ائهم وما جر منهم وما جر عليهم:السابقة مع أنبي ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ� إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َ�ُقصُّ َ�َ
ِي ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن  ۡ�َ�َ ٱ�َّ

َ
  .]٧٧-٧٦النمل: [ ﴾٧٧�نَُّهۥ لَُهٗدى َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤمِنَِ�  ٧٦أ

فيــا هلــا مــن آيــات حــق لــو اهتــد 
 

ـــق كـــن   ـــد احل ـــاهبـــن مري  هوادي
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 ولكـــن عـــىل تلـــك القلـــوب أكنـــة
 

 فليست وإن أصغت جتيب املناديا 
 

وهذا القرآن املشتمل عىل مائة وأربع عرشة سورة، منها السور الطوال والقصار مع ما 

اشتمل عليه من البالغة، أنزله اهللا عىل هذا النبي العريب األمي الذي ال يكتب وال يقرأ 

ْ مِن َ�ۡبلِهِۦ ِمن ﴿ مي معجزة، يقول اهللا تعاىل:املكتوبات، كام قيل: كفاك باأل َوَما ُكنَت َ�ۡتلُوا
ۡرتَاَب ٱلُۡمۡبِطلُوَن  ُهۥ �ِيَِمينَِكۖ إِٗذا �َّ ِيَن  ٤٨كَِ�ٰٖب َوَ� َ�ُطُّ بَۡل ُهَو َءاَ�ُٰتۢ َ�ّيَِ�ٰٞت ِ� ُصُدورِ ٱ�َّ

وتُواْ ٱۡلعِۡلَمۚ َوَما َ�َۡحُد �
ُ
ٰلُِموَن َ�ٰتَِنآ إِ�َّ ٱلأ وقد حتد اهللا مجيع اخللق  .]٤٩-٤٨العنكبوت: [ ﴾٤٩�َّ

تُواْ بِِمۡثِل َ�َٰذا ﴿ عىل أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا:
ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ نُّ َ�َ �ُس َوٱۡ�ِ قُل لَّ�ِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱۡ�ِ

تُوَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو َ�َن َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٖض َظهِ�ٗ 
ۡ
وهذا التحدي  .]٨٨اإلرساء: [ ﴾٨٨� ٱۡلُقۡرَءاِن َ� يَ�

وصدق رسالته والقرآن النازل عليه. يقول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصجلميع اخللق هو أعظم معجزة لنبوة حممد 

قَاوِ�ِل ﴿ تعاىل:
َ
َل َعلَۡيَنا َ�ۡعَض ٱۡ� َخۡذنَا ِمۡنُه بِٱۡ�َِمِ�  ٤٤َولَۡو َ�َقوَّ

َ
ُ�مَّ لََقَطۡعَنا ِمۡنُه ٱلَۡو�َِ�  ٤٥َ�

ال يقال: إن هذا القرآن فاض عىل نفس حممد بدون أن يتكلم اهللا به وبدون  .]٤٦-٤٤ة: احلاق[ ﴾٤٦

إِۡن ﴿ أن ينزل به جربيل عليه، فإن هذا رصيح يف التكذيب به، وهي مقالة املكذب العنيد القائل:
لَِ� ﴿ .]٢٥املدثر: [ ﴾٢٥َ�َٰذآ إِ�َّ قَۡوُل ٱلۡبََ�ِ  وَّ

َ
َ�ِٰطُ� ٱۡ�

َ
ٱۡ�َتتََبَها فَِ�َ ُ�ۡمَ�ٰ َعلَۡيهِ بُۡ�َرٗة َوقَالُٓواْ أ

ِصيٗ� 
َ
�ِض� إِنَُّهۥ َ�َن َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما  ٥َوأ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ ِ� ٱلسَّ ِي َ�ۡعلَُم ٱلّ�ِ نَزَ�ُ ٱ�َّ

َ
 ﴾٦قُۡل أ

ّ�َِك بِٱۡ�َقِّ ﴿ .]٦-٥الفرقان: [ َ�ُۥ ُروُح ٱۡلُقُدِس ِمن رَّ معجزات  ملسو هيلع هللا ىلصوللنبي  .]١٠٢النحل: [ ﴾قُۡل نَزَّ

غريه، كنبع املاء من بني أصابعه، وتكثري الطعام القليل، وغري ذلك. واملعجزة العظمى هي القرآن 

 الكريم، فهو معجزة الدهور وآيات العصور.

 ] ؟املعجزات كانت مل[

بمعجزات عديدة من أجل أنه  موسىولكل نبي معجزة تناسب حالة قومه، وقد أيد اهللا 

رَۡسۡلَنا ُموَ�ٰ �﴿ عنيد، فرعون وهامان وقارون. يقول اهللا تعاىل:أُرسل إىل شعب 
َ
َ�ٰتَِنا َولََقۡد أ



 ٢٠١  ا أخرب به القرآن من املعجزات األنبياء) وجوب اإليامن بكل م٧(

بٍِ�  اٞب  ٢٣وَُسۡلَ�ٰٖن مُّ  وقال: .]٢٤-٢٣املؤمن: [ ﴾٢٤إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن َوَ�َٰ�َٰن َوَ�ُٰروَن َ�َقالُواْ َ�ِٰحٞر َكذَّ

ومنها اليد والعصا واحلجر الذي  .]١٠١اإلرساء: [ ﴾ّيَِ�ٰٖت� َولََقۡد َءاتَۡيَنا ُموَ�ٰ �ِۡسَع َءاَ�ٰتِۢ �َ ﴿

حيمله ثم يرضبه بالعصا فينفجر منه اثنتا عرشة عينًا قد علم كل أناس مرشهبم عىل قدر عدد 

ۡصَ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إِنَّا ... ﴿ األسباط، وكذلك انفالق البحر حينام حلقهم فرعون وجنوده:
َ
قَاَل أ

أي كاجلبل الشامخ. ومثله معجـزات نبي اهللا سليامن حيث سخـر  .]٦١اء: الشعر[ ﴾٦١لَُمۡدَرُ�وَن 

َصاَب ﴿ اهللا له الريح
َ
ۡمرِهِۦ رَُخآًء َحۡيُث أ

َ
ۡرنَا َ�ُ ٱلّرِ�َح َ�ۡرِي بِأ فكان يبسط  ،.]٣٦ص: [ ﴾٣٦فََسخَّ

 .البسط فريكب هو ومجيع جنوده ومن معه فتقلهم الريح
ََّها ﴿أخرج اهللا له ناقـة من صخرة صامء حيث  صالحومثله معجـزة نبي اهللا  قَاَل َ�ِٰذهِۦ نَاقَةٞ ل

ۡعلُوٖ�  ۚ قَاَل َ�َٰقوِۡم ﴿. ]١٥٥[الشعراء:  ﴾١٥٥ِ�ۡٞب َولَُ�ۡم ِ�ُۡب يَۡوٖ� مَّ َخاُهۡم َ�ٰلِٗحا
َ
�َ�ٰ َ�ُموَد أ

ۥۖ قَۡد َجآَءتُۡ�م بَّيِنَ  َ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ ِ لَُ�ۡم َءايَٗةۖ ٱۡ�ُبُدواْ ٱ�َّ ّ�ُِ�ۡمۖ َ�ِٰذهِۦ نَاقَُة ٱ�َّ ةٞ ّمِن رَّ
ِ�ٞم 

َ
ُخَذُ�ۡم َعَذاٌب أ

ۡ
وَها �ُِسوٓءٖ َ�َيأ ِۖ َوَ� َ�َمسُّ �ِض ٱ�َّ

َ
ُ�ۡل ِ�ٓ أ

ۡ
  .]٧٣األعراف: [ ﴾٧٣فََذُروَها تَأ

ا بإذ ن اهللا، ومثله نبي اهللا عيسى حيث خيلق من الطني كهيئة الطري فينفخ فيه فيكون طريً

 ويربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى بإذن اهللا، ويبني للناس ما يدخرون يف بيوهتم.

وهذه املعجزات يصدق هبا أهل الكتاب من اليهود والنصار لكوهنا مذكورة يف كتبهم 

: إن اليهود يصومون يوم عاشوراء ويقولون: ملسو هيلع هللا ىلصومشهورة مشهود هبا فيام بينهم، وملا قيل للنبي 

�ن أحق وأو� «م الذي أنجى اهللا فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، قال: إنه اليو

فالعلم هبذه املعجزات والرباهني  !*"»بموىس، صوموا يوًما قبله أو يوًما بعده، خالفوا ايلهود

ا بأن اهللا جعلها آية لصدق أنبيائه ورسله الذين جاءوا هبا من اهللا،  البينات يوجب علامً رضوريًّ

ستدلوا هبا عىل قومهم، وذلك يستلزم أهنا خارقة للعادة، وأنه ال يمكن معارضتها وال اإلتيان وا

بمثلها لكوهنا غري مصنوعة وال من كسبهم وال معتادة لغريهم، وهلذا كانوا يعارضون معجزة كل 

                          
 . »اليهود خالفوا: «لفظ بدون عباس ابن حديث من البخاري أخرجه  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٠٢

ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهم مِّ ﴿ نبي بدعو أنه ساحر، كام قال تعاىل: َ� ٱ�َّ
َ
� ٓ ن رَُّسوٍل إِ�َّ قَالُواْ َكَ�ٰلَِك َما

ۡو َ�ُۡنوٌن 
َ
تََواَصۡواْ بِهۦِۚ بَۡل ُهۡم قَۡومٞ َطاُغوَن   ٥٢َساِحٌر أ

َ
أي كان بعضهم  .]٥٣-٥٢الذاريات: [ ﴾٥٣�

ا هبذه املقالة.  يويص بعضً
ِ�َ ﴿ وإنام هي من اهللا عز وجل أعلم اهللا هبا عباده بصدق رسله وكتبه:

ۡ
ن يَأ

َ
 َوَما َ�َن لِرَُسوٍل أ

� ِ   .]٧٨املؤمن: [ ﴾يٍَة إِ�َّ �ِإِۡذِن ٱ�َّ
فخوارق السحرة والكهان املشعوذين هي من األمور املعتادة املشرتكة التي يفعلها الكثري من 

 الناس، وبالتحقيق فيها رسعان ما يتبني بطالهنا.

أجل إعراضهم إن ما ابتيل الناس به من الرشك والكفر وعبادة األصنام ما كان ذلك إال من 

 عن هداية األنبياء وعدم اإليامن هبم واعتامدهـم عىل آرائهم وعقوهلم.

إن املسلم متى آمن باهللا القادر عىل كل يشء مل يعرس عليه التسليم بكل ما أخرب اهللا يف كتابه 

من العجائب، كعجيبة خلق آدم من تراب، ثم خلق حواء من ضلع آدم، ثم خلق املسيح من أم 

ال بد للرسل من العجائب لتعزيز دينهم وتصديق دعوهتم، ولوال حكاية القرآن آليات  بال أب إذ

 اهللا التي أيد اهللا هبا موسى وعيسى لكذب الناس هبام وبمعجزاهتام وبالكتب النازلة عليهام.

والتصديق هبذا القرآن  ملسو هيلع هللا ىلصإنه ال يمكن إثبات آيات النبيني السابقني إال بثبوت نبوة حممد 

ه، الذي يقص عىل بني إرسائيل أكثر الذي هم فيه خيتلفون، وأنه هلد ورمحة النازل علي

للمؤمنني. فإن من آيات اهللا ما جيري عىل سنته العامة املطردة يف اخللق والتكوين، ومنها ما جيري 

عىل خالف السنن املعروفة للبرش، مما يدل عىل قدرته عىل كل يشء، وأنه فعال ملا يريد وأن هللا 

خرق العادات، فاملاديون امللحدون املنكرون لوجود اخلالق وقدرته التامة يبادرون  سبحانه

بإنكار ما يسمعونه من اخلوارق واملعجزات الذين مل يصلوا إىل حقيقة العلم هبا، أو يتكلفون 

ا لسنته املعروفة.  التأويالت البعيدة لكل ما يرونه خمالفً

ْ بَِما ﴿ كام قال تعاىل: بُوا ِيَن بَۡل َكذَّ َب ٱ�َّ ۥۚ َكَ�ٰلَِك َكذَّ وِ�لُُه
ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ ْ بِعِۡلِمهِۦ َولَمَّ لَۡم ُ�ِيُطوا

ٰلِِمَ�    .]٣٩يونس: [ ﴾٣٩ِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ فَٱنُظۡر َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة ٱل�َّ



 ٢٠٣  ا أخرب به القرآن من املعجزات األنبياء) وجوب اإليامن بكل م٧(

وهذا دأهبم يف مجيع نظرياهتم العلمية فهم يكفرون بآيات اهللا ويكذبون هبا كلها وال يؤمنون 

يشء منها، فرتاهم يكذبون بكل ما غاب عن أبصارهم، وبكل ما مل حييطوا بعلمه، فيكذبون ب

بوجود الرب واملالئكة وباجلنة والنار. فإفساد هؤالء الفالسفة املالحدة للبرش يف أمر دينهم 

ودنياهم أشد من إفساد النار هلشيم احلطب، لزعمهم أن األنبياء يكذبون عىل الناس وحيدثون 

ْۚ ﴿ بام ال حقيقة له، وأهنم يترصفون بام خيالف السنن والنواميس: الناس ِيَن َ�َفُروا َ�ٰلَِك َظنُّ ٱ�َّ
ِيَن َ�َفُرواْ ِمَن ٱ�َّارِ  فكذبوا بالدين من أساسه، وكذبوا بالكتاب وبام  .]٢٧ص: [ ﴾٢٧فََوۡ�ٞل لِّ�َّ

ألن رضره يتعد بام فيه من  أرسل اهللا به رسله، وهذا يعد من أشد أنواع الكفر باهللا تعاىل؛

إضالل الناس باعتقاد هذا الباطل الذي يتبعه خروج الناس عن الدين ويبقون فوىض حيار ال 

 دين هلم.
فمتى جهر هؤالء باعتقادهم يف بالدهم، فإهنا لفتنة يف األرض ولفساد كبري، فإن اجلهر 

 العباد. بالكفر واإلحلاد هو جرثومة الفساد وخراب البالد وفساد أخالق

أما وظائف الرسل فإهنم برش اختصهم اهللا باحلق لتبليغ عباده ما ارتضاه هلم من الدين بالقول 

ا وتنفيذ أحكام رشعه فيهم بالعدل واملساواة. ومل  ا وإنذارً والعمل، وبالتعليم واإلرشاد، تبشريً

د والناس أمجعني. يؤهتم الترصف يف خلقه، هبداية أقرب الناس إليهم وأحبهم إليهم من والد وول

ا، وولد نوح  ا ومات كافرً ا، ومل يأذن  -أول رسل اهللا إىل خلقه-فوالد إبراهيم عاش كافرً مات كافرً

من أشد أعدائه  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا لنوح بحمله معه يف السفينة فكان من املغرقني، وكان أبو هلب عم رسول اهللا 

سورة من القرآن يتعبد املؤمنون بقراءهتا املؤذين له والصادِّين عن دينه، وأنزل اهللا يف ذمه ووعيده 

إىل يوم القيامة، وعمه أبو طالب الذي كفله ورباه وكف عنه أذ املرشكني واعرتف بصدق نبوته، 

حاجُّ لك بها عند اهللا«وملا قال له عند االحتضار: 
ُ
فامتنع  .!*" »يا عم قل: ال � إال اهللا. لكمة أ

َ َ�ۡهِدي َمن ﴿  تعاىل:ومات عىل ملة عبد املطلب، فأنزل اهللا ۡحبَۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
َ
إِنََّك َ� َ�ۡهِدي َمۡن أ

                          
 .حزن بن املسيب حديث من عليه متفق  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٠٤

ي عن أن يستغفر له فقال: .]٥٦[القصص:  ﴾�ََشآءُ  ن �َۡستَۡغفُِرواْ ﴿ وهنُ
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنوٓا ِ َوٱ�َّ َما َ�َن لِلنَِّ�ّ

ْوِ� قُۡرَ�ٰ ِمۢن َ�ۡعدِ 
ُ
ْ أ ۡصَ�ُٰب ٱۡ�َِحيِم  لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُوٓا

َ
�َُّهۡم أ

َ
َ لَُهۡم �  .]١١٣[التوبة:  ﴾١١٣َما تَبَ�َّ

 ألن من أبطأ به عمله مل يرسع به نسبه.
واملقصود أن معجزات األنبياء كلها من اهللا ال من كسب األنبياء وال من ترصفهم، كام نطق 

ِ�َ �﴿ به القرآن الكريم يف قوله:
ۡ
ن يَأ

َ
ِ َوَما َ�َن لِرَُسوٍل أ   .]٣٨الرعد: [ ﴾يٍَة إِ�َّ �ِإِۡذِن ٱ�َّ

وإن اهللا سبحانه مل يؤيد رسله بام أيدهم به من املعجزات إال لتكون حجة هلم عىل قومهم، 

ۡت ﴿ بحيث هيتدي هبا املستعد للهداية منهم، وحتق هبا كلمة العذاب عىل اجلاحدين: ِيَن َحقَّ إِنَّ ٱ�َّ
ِ�َم  ٩٦َ� يُۡؤمِنُوَن  َعلَۡيِهۡم َ�َِمُت َرّ�َِك 

َ
ْ ٱلَۡعَذاَب ٱۡ� ٰ يََرُوا  ﴾٩٧َولَۡو َجآَءۡ�ُهۡم ُ�ُّ َءايٍَة َح�َّ

 .]٩٧-٩٦يونس:[
إن الثابت من معجزات األنبياء وكرامات األولياء كأهل الكهف وغريهم فام كانت داللته من 

رصفها بمجرد التحكم والتأويل  النصوص القرآنية فإهنا تعترب قطعية ال جمال للرأي يف إنكارها وال

ا لقواعد الرشيعة  عن املعنى املراد منها، فقد أتت الرسل بمحارات العقول، فالتكذيب هبا يعترب نقضً

ۥۚ ﴿ املعتربة القطعية، ويعترب ارتدادًا عن اإلسالم: وِ�لُُه
ۡ
تِهِۡم تَأ

ۡ
ا يَأ بُواْ بَِما لَۡم ُ�ِيُطواْ بِعِلِۡمهِۦ َولَمَّ بَۡل َكذَّ

ٰلِِمَ� َكَ�ٰ  ِيَن مِن َ�ۡبلِهِۡمۖ فَٱنُظۡر َكۡيَف َ�َن َ�ٰقِبَُة ٱل�َّ َب ٱ�َّ   .]٣٩[يونس:  ﴾٣٩لَِك َكذَّ
: إنه جيب عىل كل مسلم التصديق بام أخرب اهللا رسوله، شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللاقال 

ا عىل أن يقوم دليل عقيل عىل ذلك األمر أو النهي أو ا خلرب، فإن مما يعلم وأنه ليس موقوفً

االضطرار من دين اإلسالم أن اهللا إذا أخرب يف القرآن بيشء أو أن الرسول إذا أخرب بيشء فإنه 

 جيب علينا التصديق به وإن مل نعلم بعقولنا حكمته.

ٰ ﴿ ومن مل يقر بام جاء عن اهللا ورسوله حتى يعلم بعقله فقد أشبه الذين قالوا: لَن نُّۡؤِمَن َح�َّ
ِ  نُۡؤَ�ٰ  وِ�َ رُُسُل ٱ�َّ

ُ
ٓ أ ومن سلك هذا السبيل فليس باحلقيقة مؤمنًا  .]١٢٤األنعام: [ ﴾ِمۡثَل َما

بالقرآن وال بالرسول، وال متلقيًا عنه األخبار بالقبول. وال فرق عنده بني أن خيرب القرآن أو 

بل يتأوله أو الرسول بيشء أو ال خيرب به، فإن ما أخرب به إذا مل يعلمه بعقله ال يصدق به، 



 ٢٠٥  ا أخرب به القرآن من املعجزات األنبياء) وجوب اإليامن بكل م٧(

وما مل خيرب به إن علمه بعقله آمن به، وال فرق عند من سلك هذا السبيل ببن وجود  ،!*"يفوضه

القرآن والرسول وبني عدم وجودمها، ويصري ما يذكر يف القرآن واحلديث واإلمجاع عديم األثر 

 عنده.
 واهللا أعلم. وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

 
 هـ.١٣٩٦ األوىل سنة مجاد ١٧

* * * 

                          
ه أي: يفوضه  )١(  .يردّ
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 اإليامن باألنبياء بجملتهم وضعف

 حديث أيب ذر يف عددهم

 

 





 
 

 اإليامن باألنبياء عليهم الصالة والسالم وبيان ضعف

 حديث أيب ذرٍّ يف حرص عددهم والتفريق بني األنبياء والرسل

ته وتبليغ رسالته. فهو يوح ي إليهم من أمره ما األنبياء هم برش اصطفاهم اهللا حلمل نبوّ

 يشاء، ثم يقومون بإبالغ ما أوحي إليهم من رهبم، وال يكتمون اهللا حديثًا، يقول اهللا سبحانه:

ۥۚ ﴿ ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َُه نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
َها ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َمآ أ ُّ�

َ
�   .]٦٧املائدة: [ ﴾۞َ�ٰٓ

ُ ِميَ�َٰق ﴿ وحي إليهم برشع، وأُمروا بتبليغه، يقول اهللا سبحانه:فكلهم ممن أُ  َخَذ ٱ�َّ
َ
�ۡذ أ

وتُواْ ٱلِۡكَ�َٰب َ�ُبَّيِنُنَُّهۥ لِلنَّاِس َوَ� تَۡ�ُتُمونَُهۥ
ُ
ِيَن أ   .]١٨٧آل عمران: [ ﴾ٱ�َّ

 دم الكتامن.واألنبياء، هم رؤوس من أُوتوا الكتاب، وأخذ منهم العهد وامليثاق يف البيان وع

 ]واحد واملسمى االسم تنوع الرسل، هم األنبياء[

 فاألنبياء هم الرسل، والرسل هم األنبياء، تنوع االسم، واملسمى واحد. قال اهللا سبحانه:

� َ�ۡعَد ٱلرُُّسِل� ﴿ ِ ُحجَّ ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ بَّ�ِ  .]١٦٥النساء: [ ﴾رُُّسٗ� مُّ

ُ ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ وقال: ٗة َ�ِٰحَدٗة َ�َبَعَث ٱ�َّ مَّ
ُ
نَزَل َمَعُهُم ٱلِۡكَ�َٰب  َۧ�َن ٱ�َّاُس أ

َ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن َوأ َن ُمبَّ�ِ

ْ �ِيهِ�  فأمر اهللا النبيني بام أمر به  .]٢١٣البقرة: [ ﴾بِٱۡ�َّقِ ِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس �ِيَما ٱۡخَتلَُفوا

: إن الرسول هو من أُوحي إليه برشع، وأُمر بتبليغه. والنبي: هو ا التعريف بقوهلموأماملرسلني. 

من أُوحي إليه برشع، ومل يؤمر بتبليغه. فهذا يُعد من اخلطأ املتناقل، الذي انترش واشتهر عىل 

ا،  ألسنة الناس، ويف عقائدهم يف كل بلد، وحتى التبس األمر فيه عىل العلامء الكبار، فظنّوه حقًّ

وهو ال صحة له، إذ ال يوجد نبي أُوحي إليه برشع من األمر والنهي، والفرائض واألحكام، 

واحلالل واحلرام، ثم يرص عىل كتامنه وعدم بيانه!! لكون هذا ينايف مقتىض الرسالة واألمانة، 



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢١٠

 فكلهم مكلفون بنرش الدعوة وتبليغ الرسالة.

 ]والرسل األنبياء بني التفريق دعوة انتشار سبب[

وأول من رأيناه تكلم هبذا التفريق بني النبي والرسول، هو اإلمام النووي. فتلقاه الناس 

عنه، وهو إنام أخذه من احلديث املوضوع املنسوب إىل أيب ذرٍّ يف التفريق بني األنبياء والرسل! 

 وسيأيت الكالم عىل بيانه بام يقتيض بطالنه.

وتناقلوها من جراء األحاديث املوضوعة،  وليست هذه بأول غلطة دخلت يف عقائد الناس،

ة، يف إدخال البدع، وتغيري السنن، إذ تأبى حكمة اهللا، وحكمة بعثته  التي عملت التأثري يف األُمّ

 ألنبيائه، أن يكون فيهم من أُوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه!

وَۡحۡينَ ﴿ يقول اهللا سبحانه:
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك َكَمآ أ

َ
آ أ وَۡحۡيَنآ  ۧآ إَِ�ٰ نُوٖح َوٱ�َّبِّ�ِ ۞إِ�َّ

َ
ِۦۚ َوأ َن ِمۢن َ�ۡعِده

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

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

ۡم َعلَۡيَك ِمن َ�ۡبُل َورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ َوَ�ََّم َورُُسٗ� قَۡد قََصۡصَ�ٰهُ  ١٦٣َوَءاتَۡيَنا َداوُۥَد َز�ُ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�َّ
فذكرهم أوالً باسم النبيني، ثم ذكرهم يف آخر اآليات باسم الرسل. واملعنى واحد، كام أن 

ا  � ﴿ نبي رسول، خياطبه القرآن بقوله: ملسو هيلع هللا ىلصنبينا حممدً ٗ رَۡسۡلَ�َٰك َ�ِٰهٗدا َوُمبَّ�ِ
َ
ٓ أ ا َها ٱ�َِّ�ُّ إِ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

ِ  ٤٥َونَِذيٗر�  ِ �ِإِۡذن نِٗ�� َوَداِ�ًيا إَِ� ٱ�َّ اٗجا مُّ َها ﴿ وبقوله: .]٤٦-٤٥األحزاب: [ ﴾٤٦هِۦ َوِ�َ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ۞

ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َُهۥ نزَِل إَِ�َۡك مِن رَّ
ُ
  .]٦٧املائدة: [ ﴾ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َمآ أ

رۡ ﴿ وقد وصف اهللا األنبياء بحمل رسالة رهبم، فقال سبحانه:
َ
ٓ َوَمآ أ ِ�ٍّ إِ�َّ

َسۡلَنا ِ� قَۡرَ�ةٖ ّمِن نَّ
َُّعوَن  آءِ لََعلَُّهۡم يَ�َّ َّ َسآءِ َوٱل�َّ

ۡ
ۡهلََها بِٱۡ�َأ

َ
َخۡذنَآ أ

َ
  .]٩٤األعراف: [ ﴾٩٤أ

لَِ� ﴿ وقال: وَّ
َ
ٖ ِ� ٱۡ� ّ�ِ

رَۡسۡلَنا ِمن نَّ
َ
(وكم) يؤتى هبا للتكثري، أي  .]٦الزخرف: [ ﴾٦َوَ�ۡم أ



 ٢١١  ) اإليامن باألنبياء بجملتهم وضعف حديث أيب ذر يف عددهم٨(

ۡيَ�ُٰن ِ�ٓ ﴿ عدد كثري. وقال: لَۡ� ٱلشَّ
َ
� ٰٓ ٓ إَِذا َ�َم�َّ رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٖل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ

َ
ٓ أ َوَما

ُ َعلِيٌم َحِكيٞم  ُ َءاَ�ٰتِهِۦۗ َوٱ�َّ ۡيَ�ُٰن ُ�مَّ ُ�ِۡ�ُم ٱ�َّ ُ َما يُۡلِ� ٱلشَّ ۡمنِيَّتِهِۦ َ�َينَسُخ ٱ�َّ
ُ
احلج: [ ﴾٥٢أ

بحانه مبرشين ومنذرين، كام سامهم مرسلني. فهذه اآليات ال تبقي جماالً للجدل. فسامهم س .]٥٢

وكيف يتالءم صفة النبي الذي أُوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه، مع الوعيد الشديد عىل كتامن 

وتُواْ ٱلِۡكَ�ٰ ﴿ العلم، وعدم بيانه؟!! يف قوله تعاىل:
ُ
ِيَن أ ُ ِميَ�َٰق ٱ�َّ َخَذ ٱ�َّ

َ
َب َ�ُبَّيِنُنَُّهۥ لِلنَّاِس �ۡذ أ

  .]١٨٧آل عمران: [ ﴾َوَ� تَۡ�ُتُمونَُهۥ
ُٰه لِلنَّاِس ِ� ﴿ وقوله: نَزۡ�َا ِمَن ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َوٱلُۡهَدٰى ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�يَّ�َّ

َ
ٓ أ ِيَن يَۡ�ُتُموَن َما إِنَّ ٱ�َّ
ُ َوَ�ۡلَعُنُهمُ  ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡلَعُنُهُم ٱ�َّ

ُ
ٰعُِنوَن  ٱۡلِكَ�ِٰب أ ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥٩ٱل�َّ

ُ
ْ فَأ ْ َوَ�يَُّنوا ۡصلَُحوا

َ
ْ َوأ ِيَن تَابُوا إِ�َّ ٱ�َّ

نَا ٱ�َّوَّاُب ٱلرَِّحيُم 
َ
تُوُب َعلَۡيِهۡم َو�

َ
  .]١٦٠-١٥٩البقرة: [ ﴾١٦٠�

ا رسوالً منذ نزل عليه الوحي بغار حراء يف قوله:  ﴿ واهللا سبحانه قد سمى نبيّه حممدً
ۡ
ٱۡقَرأ

ِي َخلََق  بِٱۡسمِ  �َ�َٰن ِمۡن َعلٍَق  ١َرّ�َِك ٱ�َّ ۡ�َرُم  ٢َخلََق ٱۡ�ِ
َ
 َوَر�َُّك ٱۡ�

ۡ
ِي َعلََّم  ٣ٱۡقَرأ ٱ�َّ

�َ�َٰن َما لَۡم َ�ۡعلَۡم  ٤بِٱۡلَقلَِم  فهذه السورة ليس فيها األمر بالتبليغ  .]٥-١العلق: [ ﴾٥َعلََّم ٱۡ�ِ

ّمِّ�ِ ﴿ ه، قال سبحانه:والدعوة، لكن اهللا سامه رسوالً منذ أنزهلا علي
ُ
ِي َ�َعَث ِ� ٱۡ� َن  ُۧهَو ٱ�َّ

ن َ�ۡبُل لَِ� رَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِۦ َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة �ن َ�نُواْ مِ 
بِٖ�  ُ َ�َ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� إِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم لََقۡد ﴿ ويف اآلية األُخر: .]٢اجلمعة: [ ﴾٢َضَ�ٰٖل مُّ َمنَّ ٱ�َّ

ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِۦ َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم ٱلِۡكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة �ن �َ  نُفِسهِۡم َ�ۡتلُوا
َ
ْ ِمن رَُسوٗ� ّمِۡن أ نُوا

بٍِ�    .]١٦٤آل عمران: [ ﴾١٦٤َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ
بِّئَ باقرأ وهو فالبعثة هي اب ة والرسالة، وهي ابتداء نزول القرآن عليه، فمنذُ نُ تداء النبوّ

ة بابتداء نزول القرآن، وبينها وبني  رسول. فالفضل كل الفضل، هو يف البعثة، أي ابتداء النبوّ

بّئ باقرأ، وأرسل باملدثر كام قاله ابن كثري ليس بصحيح،  املولد أربعون سنة، فقوهلم: إنه نُ

بّئ وأرسل باقرأ وباملدثر وبجميع القرآن.والصح  يح أنه نُ

ثُِّر ﴿ وإنام أمر باجلهر بالدعوة، وتبليغ الرسالة بعد نزول قوله تعاىل: َها ٱلُۡمدَّ ُّ�
َ
ُ�ۡم  ١َ�ٰٓ�
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نِذۡر 
َ
ۡ  ٢فَأ   .]٥-١املدثر: [ ﴾٥َوٱلرُّۡجَز فَٱۡهُجۡر  ٤َو�َِيابََك َ�َطّهِۡر  ٣َوَر�ََّك فََكّ�ِ

ا،  وذلك من بعد الفرتة املتخللة ملا بني نزول اقرأ، ونزول املدثر. وقد قيل: إهنا أربعون يومً

ا«وقيل أكثر من ذلك. وقد متثل له جربيل عليه السالم يف أثنائها، يقول له:   .»إنك لرسول اهللا حقًّ

 : أنه أرسل باقرأ، كام أرسل باملدثر، وبالقرآن كله.فالصحيح

شار هذا االعتقاد بني الناس يف التفريق بني الرسول والنبي، ثم إننا متى بحثنا عن سبب انت

، ويرتجح بمقتىض الدالئل والرباهني أنه  نجد السبب هو: تأثرهم باحلديث املنسوب أليب ذرٍّ

، مسندهحديث موضوع مكذوب عىل الرسول وعىل أيب ذر، وإن كان قد رواه اإلمام أمحد يف 

واهتم بوضعه إبراهيم  ،موضوعن اجلوزي وقال بأنه ، فقد حققه ابصحيحهورواه ابن حبان يف 

إىل ضعفه قائالً: وال شك أنه قد تكلم فيه غري التفسري بن هشام. وكذلك ابن كثري، قد أشار يف 

واحد من أئمة اجلرح والتعديل، مع العلم أن لفظه ينمّ بوضعه، ونحن نسوقه بلفظه، ثم نعقبه بام 

 ملؤمنني.يوضح بطالنه، نصيحة هللا، ولعباده ا

 ]ذلك يف جاء وما األنبياء عدد[

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

قلت: يا رسول  .»ثالثمائة وثالثة عرش، جم غف�«قلت: يا رسول اهللا كم الرسل منهم؟ قال: 

نعم، خلقه اهللا بيده، ثم «نبي مرسل؟ قال: قلت: يا رسول اهللا أ .»آدم«اهللا من كان أوهلم؟ قال: 

، أر�عة رس�انيون: آدم، وشيث، ونوح، «ثم قال:  »نفخ فيه من روحه، ثم سّواه قبيالً  يا أبا ذرٍّ

وأخنوخ، وهو: إدر�س، وهو أول من خط بالقلم. وأر�عة من العرب: هود، وصالح، وشعيب، 
. وأول نيب من ب� إرسائيل موىس، وآخرهم عيىس. وأول انلبي� آدم، وآخرهم  ونبّيك يا أبا ذرٍّ

ا أنزله اهللا؟ قال:  .»نبيك مائة كتاب وأر�عة كتب، أنزل ىلع شيث «قلت يا رسول اهللا كم كتابً

مخس� صحيفة، وأنزل ىلع أخنوخ ثالث� صحيفة، وأنزل ىلع إبراهيم عرش صحائف، وأنزل ىلع 
 .»يل والز�ور والفرقانموىس قبل اتلوراة عرش صحائف، وأنزل اتلوراة واإل�



 ٢١٣  ) اإليامن باألنبياء بجملتهم وضعف حديث أيب ذر يف عددهم٨(

وقد  .األنواع والتقاسيموقد رو هذا احلديث احلافظ أبو حاتم ابن حبان البستي يف كتابه: 

واهتم به املوضوعات فذكر هذا احلديث يف كتابه:  ،وسمه بالصحة، وخالفه أبو الفرج بن اجلوزي

رح والتعديل، من أجل إبراهيم بن هشام. هذا وال شك أنه قد تكلم فيه غري واحد من أئمة اجل

 هذا احلديث، واهللا أعلم.

واعلم أن اإليامن باهللا تعاىل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد املوت، هو مما اتفقت 

 عىل وجوبه مجيع األنبياء.

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

ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ َوٱۡلِكَ�ِٰب َوٱ�َّبِّ�ِ    .]١٧٧البقرة: [ ﴾نَ  َۧءاَمَن بِٱ�َّ
فاإليامن بجميع األنبياء، وتصديقهم يف كل ما أخربوا به من أُمور الغيب، وطاعتهم يف كل 

 ما أمروا به، وهنوا عنه، واجبة.

نزَِل ﴿ اإليامن بكل ما أتوا به. قال تعاىل:وهلذا أوجب اهللا سبحانه 
ُ
ٓ أ ِ َوَما ْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ قُولُٓوا

نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� 
ُ
وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَمآ  ۧإَِ�َۡنا َوَمآ أ

ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
َم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

ّ�ِهِ  وِ�َ ٱ�َّبِيُّوَن مِن رَّ
ُ
َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُمۡسلُِموَن أ

َ
ْ بِِمۡثِل َمآ  ١٣٦ۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ فَإِۡن َءاَمُنوا

ِمي ۚ وَُهَو ٱلسَّ ُ ْ فَإِ�ََّما ُهۡم ِ� ِشَقاقٖ� فََسيَۡكفِيَكُهُم ٱ�َّ ْۖ �ن تََولَّۡوا ُع ٱلَۡعلِيُم َءاَمنُتم بِهِۦ َ�َقِد ٱۡهتََدوا
  .]١٣٧-١٣٦ البقرة:[ ﴾١٣٧

ب نبيًّا معلوم النبوة، وكذا من سبّ نبيًّا لكون اإليامن  فقد اتفق علامءُ امللة عىل كفر من كذّ

ق بني أحد منهم. يقول اهللا سبحانه: ِيَن يَۡ�ُفُروَن ﴿ واجبًا بجميع األنبياء، وأن ال نُفرّ إِنَّ ٱ�َّ
 َ�ۡ�َ ْ ن ُ�َفّرِقُوا

َ
ِ َورُُسلِهِۦ َوُ�رِ�ُدوَن أ ِ َورُُسلِهِۦ َوَ�ُقولُوَن نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض َونَۡ�ُفُر بَِبۡعٖض بِٱ�َّ  ٱ�َّ

ْ َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيً�  ن َ�تَِّخُذوا
َ
ۡ�تَۡدنَا لِۡلَ�ٰفِرِ�َن  ١٥٠َوُ�رِ�ُدوَن أ

َ
ۚ َوأ ا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَ�ٰفُِروَن َحّقٗ

ُ
أ

ِهيٗنا  ِ  ١٥١َعَذاٗبا مُّ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك َسوَۡف يُۡؤ�ِيِهۡم  َوٱ�َّ
ُ
َحٖد ّمِۡنُهۡم أ

َ
َورُُسلِهِۦ َولَۡم ُ�َفّرِقُواْ َ�ۡ�َ أ

ُ َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما  ُجورَُهۡمۚ َوَ�َن ٱ�َّ
ُ
  .]١٥٢-١٥٠النساء: [ ﴾١٥٢أ

ا يشمل إثبات  وهذا التفريق الذي ذمه اهللا، بام أنه حممول عىل اإليامن ببعضهم، فإنه أيضً
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بعضهم، ونفيها عن بعضهم. واهللا سبحانه قد فضل بعض األنبياء عىل بعض، فقال الرسالة ل

ٰ َ�ۡعٖض� ﴿ سبحانه: لَۡنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ  .]٢٥٣البقرة: [ ﴾۞تِۡلَك ٱلرُُّسُل فَضَّ
: فقد جاء يف حديث أيب ذرٍّ املذكور، وقد تكلم عليه الويلّ العراقي بام حيقق عددهمأما 

اظ، وانتقدوا عليه وضعه وبطالنه، وعدم صحت ه. ورد عىل ابن حبان، مجاعة من العلامء احلفّ

 صحيحه.إدخال هذا احلديث يف 

لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف قول اإلمام أمحد ريض اهللا عنه يف  اإليامنويف كتاب: 

 الرسل وعددهم، أنه جيب اإليامن هبم يف اجلملة، لعدم صحة احلديث الوارد فيه.

بن نرص املروزي وغريه من أئمة السلف نحو هذا الكالم، مما يبني أهنم مل يعلموا  وذكر حممد

 .!*"عدد الكتب والرسل، وأن حديث أيب ذرٍّ يف ذلك مل يثبت عندهم. انتهى كالم شيخ اإلسالم

: أنه جيب اإلقرار هبم يف اجلملة، ثم الكف عن عددهم، لعدم ثبوت ما يدل وحاصل ما تقدم

 عليه.

، مما يبني بطالنه وعدم صحته من ظاهر لفظه.وسنتكلم   اآلن عىل حديث أيب ذرٍّ

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

 .»ثالثمائة وثالثة عرش، جم غف�«كم الرسل منهم؟ فقال: 

 رآن الكريم يف قوله سبحانه:فهذا العدد هبذه الصفة، وهبذا التفريق، يبطله رصيح الق

ُ ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما ﴿ َورُُسٗ� قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك مِن َ�ۡبُل َورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ َوَ�ََّم ٱ�َّ
 وهي آية مدنية، فال يمكن أن تنسخ بمثل هذا احلديث الضعيف. .]١٦٤النساء: [ ﴾١٦٤

رۡ ﴿ وقوله سبحانه:
َ
ن لَّۡم َولََقۡد أ ن قََصۡصَنا َعلَۡيَك َوِمۡنُهم مَّ َسۡلَنا رُُسٗ� ّمِن َ�ۡبلَِك ِمۡنُهم مَّ

فاالشتغال بعدد األنبياء، هو مما يشغل األذهان وال يزيد يف  .]٧٨املؤمن: [ ﴾َ�ۡقُصۡص َعلَۡيَكۗ 

 اإليامن، وهو رصيح ملخالفة ما أهبمه القرآن الكريم.

                          
 .لثاينا املجلد من ٢٥٣ص األنوار لوامع يف السفاريني عنه نقله  )١(



 ٢١٥  ) اإليامن باألنبياء بجملتهم وضعف حديث أيب ذر يف عددهم٨(

تسمية ثالثة أشخاص من األنبياء، هم أنبياء، وليسوا  فلو طلبنا من املجادلني بصحة ذلك

 برسل، مل حييطوا علامً بمعرفتهم.

نْ أول الرسل؟ قال: ثانيًا قلت: أنبي مرسل؟  »آدم«: قوله يف احلديث: قلت: يا رسول اهللا مَ

 .»نعم«قال: 

ا مما يدل عىل عدم صحة احلديث؛ ألن القرآن ال يثبت آلدم نبوة وال رسالة ، وما فهذا أيضً

وََعَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َُّهۥ َ�َغَوٰى ... ﴿ كان ربك نسيًّا. وإنام هو أبو البرش، يذنب فيتوب، يقول اهللا تعاىل:
 .]١٢١طه: [ ﴾١٢١

َ ٱۡصَطَ�ٰٓ َءاَدَم َونُوٗحا وََءاَل ﴿ وأصح، وأرصح ما ورد يف فضله هـو قوله سبحانه: ۞إِنَّ ٱ�َّ
ته بالرصاحة،  .]٣٣آل عمران: [ ﴾٣٣ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� إِبَۡ�ٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَ�َٰن َ�َ  وليس فيها ما يدل عىل نبوّ

�ۡذ قَالَِت ﴿ لكون االصطفاء افتعال من الصفوة، وال يلزم أن تكون نبوة. يقول اهللا تعاىل:
ٰ �ِسَ  َرِك َوٱۡصَطَفٮِٰك َ�َ َ ٱۡصَطَفٮِٰك َوَطهَّ   .]٤٢عمران: آل[ ﴾٤٢آءِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َ�َٰمۡرَ�ُم إِنَّ ٱ�َّ

ومن املعلوم أن مريم ليست بنبيّة، وإنام هي امرأة صاحلة من صفوة نساء العاملني. والصحيح 

، وحتى آدم نفسه يعرتف بأن أول الرسل نوح. كام يف ملسو هيلع هللا ىلصأن أول الرسل نوح وآخرهم حممد 

لقيامة، فيلهمون ذلك، فيقولون: لو �تمع املؤمنون يوم ا«حديث الشفاعة الذي رواه أنس وأنه: 

استشفعنا إىل ر�نا فأراحنا من ماكننا هذا، فيأتون آدم. فيقولون: يا آدم أنت أبو البرش، خلقك 
اهللا بيده، وأسجد لك مالئ�ته، وعلمك أسماء لك يشء، فاشفع نلا إىل ر�ك، حىت ير�نا من 

ي أصاب، فيستحي من ر�ه عز وجل ماكننا هذا. فيقول هلم آدم: لست هنا�م. و�ذكر ذنبه اذل
رواه البخاري. وهذا  .»و�قول: ول�ن ائتوا نوًحا، فإنه أول رسول بعثه اهللا إىل أهل األرض

 احلديث قاطع للنزاع، ويعيد اخلالف إىل مواقع اإلمجاع.

ثم إن القائلني بنبوة آدم، ليس عندهم دليل سو حمض الظن والتخمني، يقولون: إنه ال 

ى آدم وذريته يف حياهتم بدون وحي ينظم أحواهلم ويبنيّ هلم فرائضهم، وأحكامهم. يمكن أن يبق

ۡسَمآَء ُ�ََّها ُ�مَّ َعَرَضُهۡم َ�َ ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ﴿ ويستدلون بقوله سبحانه:
َ
 .]٣١البقرة: [ ﴾وََعلََّم َءاَدَم ٱۡ�
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ة فيه، ولن ننسى يف هذا وهذا التعليم، وهذا العرض، إنام هو لألرواح قبل خلق آدم، فال حجّ 

وهو أن اهللا سبحانه عرض عىل آدم ذريته  -عىل ضعفه  -احلديث الوارد يف عرض األرواح 

قال: هذا ابنك داود. قال: يا رب، �م  ؟فرأى رجالً هو أضوؤهم، قال: يا رب، من هذا«كالذر، 

األيام والليايل، عمره؟ قال: ستون سنة. قال: يا رب، زده من عمري أر�ع� سنة. ثم إنها مضت 
فلما انت� عمر آدم وحان احل� لقبض أجله، جاءه ملك املوت لقبض روحه، فقال هل آدم: إنك 
استعجلت يلعَّ و�ن� أعّد األيام والليايل، وقد بيق من عمري أر�عون سنة. فقال: إنك وهبتها 

، فنسيت فجحد آدم، وجحدت ذر�ته، و�يس«قال:  .»البنك داود، فجحد أن ي�ون وهبها هل

 .!*"»ذر�ته، فمن ثم أمر اهللا بالكتابة والشهود
ثم إن الناس من لدن خلق آدم وهم يولدون عىل الفطرة التي هي معرفة اخلري وحمبته، 

فيلهمون فعل ما ينفعهم، واجتناب ما يرضهم، وقد يذنبون، فيتوبون وقد ال يتوبون، كام يف 

تد إىل كيفية دفنه، حتى دلّه غراب يبحث يف حادثة ابني آدم، حني قتل أحدمها أخاه ومل هي

ما قتل « األرض، لرييه كيف يواري سوأة أخيه، وكان هذا أول قتيل دفن يف األرض، وهلذا ورد:

وكام يوجد يف  .!+"»قتيل ظلًما إال اكن ىلع ابن آدم األول كفل من دمها، ألنه أول من سن القتل

، وال الرشيعة، فيعيشون متعارشين متعاملني، زماننا هذا أُمم من الناس مل تبلغهم الدعوة

ويوصفون بأهنم ممن مل تبلغهم الدعوة، كحالة زمان الفرتة. واهللا سبحانه، بحكمته وعدله، ال 

ة حتى يبعث إليها رسوالً فيعصون أمره، قال اهللا تعاىل: ٰ َ�ۡبَعَث ﴿ يعذب أمّ �َِ� َح�َّ َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ
 .]١٥اإلرساء: [ ﴾١٥رَُسوٗ� 

: إن نبي اهللا إدريس كان قبل نوح، كام أشار إليه العالمة ابن كثري يف وأما قول بعضهم

 فهذا قول ال حظ له من الدليل، وخيالف نصوص القرآن والسنة. ،التفسري

 : إن إدريس من أنبياء بني إرسائيل، وهذا أقرب إىل املعقول واملنقول.وقد قال بعض العلامء

                          
 .هريرة أيب حديث من الرتمذي أخرجه  )١(

 .مسعود بن اهللا عبد حديث من عليه متفق  )٢(



 ٢١٧  ) اإليامن باألنبياء بجملتهم وضعف حديث أيب ذر يف عددهم٨(

نبوة آدم عليه السالم،  اإلسالم واإليامنابن تيمية قد ذكر يف كتاب  وقد رأيت شيخ اإلسالم

 وهو اجتهاد منه رمحه اهللا.

وأول نيب من ب� إرسائيل هو: «قوله:  :األمر الثالث مما حيقق عدم صحة حديث أيب ذرٍّ 

فهذا واضح البطالن، بالدليل والربهان، وبالسنة والقرآن، فإن أول نبي  »موىس، وآخرهم عيىس

فهو الذي أسس دولة بني  -عليه الصالة والسالم-من بني إرسائيل هو: يوسف الصديق 

إرسائيل بمرص، واستدعى أباه وإخوته من القدس إىل مرص. وإرسائيل اسم يعقوب نبي اهللا، 

 وبني يوسف الصديق، وبني موسى سنون طويلة، ال يعلم عددها إال اهللا تعاىل.

۞َرّبِ قَۡد َءاتَۡيتَِ� ﴿ مجع اهللا شمله بأبيه وإخوته، فقال: وحكى اهللا تعاىل عن يوسف، بعدما
ۡ�َيا وَ  ِۦ ِ� ٱ�ُّ نَت َوِ�ّ

َ
�ِض أ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َحادِيِث� فَاِطَر ٱلسَّ

َ
وِ�ِل ٱۡ�

ۡ
ٱ�ِخَرةِ� ِمَن ٱلُۡمۡلِك وََعلَّۡمتَِ� ِمن تَأ

ٰلِِحَ�  ۡ�ِۡقِ� بِٱل�َّ
َ
  .]١٠١يوسف: [ ﴾١٠١تََوفَِّ� ُمۡسلِٗما َو�

وأما كون آخر أنبياء بني إرسائيل عيسى، فهذا صحيح بال نزاع، فليس بعد عيسى أحد من 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاألنبياء سو حممد نبينا 

: أن حديث أيب ذرٍّ يف عدد األنبياء والرسل، وتفريقه بني األنبياء والرسل، هو واحلاصل

جيوز ألحد أن حيدث به  ، فالملسو هيلع هللا ىلصحديث موضوع، أي مكذوب عىل أيب ذرٍّ وعىل رسول اهللا 

الناس إال يف حالة بيانه لبطالنه، ليحذر الناس عن االغرتار به، إذ املوضوع هو املكذوب وقد 

 اهتموا بوضعه إبراهيم بن هشام.

 :ألفية احلديثوقد قال السيوطي يف 

 واخلــــــرب املوضــــــوع رشّ اخلــــــرب
 

ــــــهِ احظــــــرِ    وذكــــــره لعــــــامل ب
 

ني لنا بطالن ما تضمنه من عدد األنبياء، وتقسيمهم بني فمتى حتققنا من وضع هذا احلديث، تب

األنبياء والرسل، وأن هذا التقسيم ال صحة له، إذ األنبياء هم الرسل، خمرجهام يف القرآن واحد، 

نزَِل إَِ�ۡنَ ﴿ فأحيانًا يعرب عنهم باسم األنبياء، وهو األكثر، كقوله سبحانه:
ُ
ِ َوَمآ أ ا َوَمآ قُولُوٓاْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ

نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� 
ُ
وِ�َ  ۧأ

ُ
ٓ أ وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَما

ُ
ٓ أ ۡسبَاِط َوَما

َ
َم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َو�َۡعُقوَب َوٱۡ�
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َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُمۡسلُِموَن 
َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ ذكرهم يف ف .]١٣٦[البقرة:  ﴾١٣٦ٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ

 هذه اآلية باسم النبيني، وهنى عن التفريق بينهم. وأحيانًا يعربّ عنهم باسم الرسل، كقوله سبحانه:

ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َوُ�تُبِ ﴿ ّ�ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤمِنُوَنۚ ُ�ٌّ َءاَمَن بِٱ�َّ نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
 ﴾هِۦ َورُُسلِهِۦَءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ أ

 فذكرهم هنا باسم الرسل، وهنى عن التفريق بينهم يف اآليتني كلتيهام. .]٢٨٥[البقرة: 
ومن نوع التفريق إثبات الرسالة لبعضهم، ونفيها عن بعضهم بدون دليل، فتسمية األنبياء 

ى واحد.  بالرسل ال تدل عىل املغايرة، إذ التسمية متنوعة، واملسمّ

مه القرآن، والفرقان، والذكر. ومثل جربيل وله نظائر كثرية، منها: القرآن الكريم، فإن اس

ى روح القدس،  عليه السالم فإن اسمه يف القرآن: جربيل، ويسمى الروح األمني، ويسمّ

ى يف القرآن: مكة، وبكة، وأُم القر، والبلد  واملسمى واحد. ومثل مكة املكرمة فإهنا تسمّ

فإن اسمهم: املسلمون، واملؤمنون، األمني، واملسجد احلرام. ومثل تسمية املسلمني يف القرآن، 

ادعوا بدعوى اهللا اذلي سّما�م املسلم� «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعباد اهللا، كام يف احلديث، أن النبي 

ى واحد. .!*" »املؤمن� عباد اهللا  فاألسامء متنوعة، واملسمّ
وقد دخلت طائفة البهائية والقاديانية من فجوة هذا التفريق بني األنبياء والرسل، لزعمهم 

، وملّا استدل عليهم ملسو هيلع هللا ىلصن الرسالة مكتسبة، وأن باهبا مفتوح، وأهنا مل ختتم بمحمد رسول اهللا أ

ِ وََخاَ�َم ﴿ بعض املسلمني بقوله سبحانه: َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ٱ�َّ
َ
بَآ أ

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ مَّ

النبيني، وليس بخاتم املرسلني، فكأهنم وجدوا فقالوا: نعم، إنه خاتم  .]٤٠األحزاب: [ ﴾نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ 

لبهاء اهللا يف هذا التفريق الذي ال صحة له فجوة يدخلون من جهتها إىل باطلهم يف إثبات الرسالة 

من سكنة  مريزا غالم أمحد، كام يف الطريقة القاديانية، القائلني برسالة رجل يدعى املريزا عيل أمحد

 وأكثرهم فاسقون.قاديان باهلند، تشاهبت قلوهبم 
 ملسو هيلع هللا ىلص: قد أخرب اهللا سبحانه يف كتابه، والسنة املتواترة عن رسول اهللا-رمحه اهللا-قال العالمة ابن كثري 

                          
 .األشعري احلارث حديث من الرتمذي أخرجه  )١(



 ٢١٩  ) اإليامن باألنبياء بجملتهم وضعف حديث أيب ذر يف عددهم٨(

ال، ضال، مضل، حتى  أنه ال نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا املقام بعده فإنه كذاب، أفّاك، دجّ

 ولو أتى بام أتى به، فإهنا حمال، وضالل. انتهى.

ا رسول اهللا، هو خاتم النبيني واملرسلني،  :قال ة؛ أن حممدً ثبت بالقرآن والسنة وإمجاع األمّ

َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ﴿ فال نبي وال رسول بعده، يقول اهللا تعاىل:
َ
بَآ أ

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ مَّ

ِ وََخاَ�َم ٱ�َّبِّ�ِ  اكنت بنو «أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،خاريويف صحيح الب .]٤٠األحزاب: [ ﴾َنۗ  ۧٱ�َّ

 .»إرسائيل �سوسهم األنبياء، لكما هلك نيب، خلفه نيب، و�نه ال نيب بعدي

ا: أن النبي  ،صحيح البخاريويف   .»أنا خاتم انلبي�«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أيضً

م ورو اإلما .»أنا موضع اللبنة جئت فختمت األنبياء«عن جابر قال:  ،ويف رواية ملسلم

. قيل: وما »ال نبّوة بعدي إال املبرشات«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأمحد بسنده، عن أيب الطفيل، أن رسول اهللا 

 .»: الرؤ�ا الصاحلة-ويف رواية-الرؤ�ا احلسنة «املبرشات؟ قال: 

إنما أخاف ىلع أميت األئمة «قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن ثوبان، أن النبي صحيحهورو الربقاين يف 

م يرفع إىل يوم القيامة، وال تقوم الساعة حىت يلحق يح من املضل�، و�ذا وقع عليهم السيف ل
ميت كذابون ثالثون، لكهم 

ُ
ميت األوثان، وأنه سيكون يف أ

ُ
ميت باملرش��، وحىت تعبد فئة من أ

ُ
أ

ميت ىلع احلق منصورة، ال 
ُ
يزعم أنه نيب، وأنا خاتم انلبي�، ال نيب بعدي، وال تزال طائفة من أ

 .»أيت أمر اهللا تبارك وتعاىليرضهم من خالفهم، حىت ي

ثم إن السنة تفرس القرآن وتبيّنه وتدل عليه وتعرب عنه، وهي تذكر األنبياء دائامً بدالً من 

يف سفر، فنزلنا منزالً، فمنا من  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر قال: كنا مع النبي  ،صحيح مسلمالرسل، ففي 

ة جامعة، فاجتمعنا، فقال: : الصالملسو هيلع هللا ىلصيصلح جرشه، ومنا من ينتضل، إذ ناد منادي رسول اهللا 

مته ىلع خ� ما يعلمه هلم، و�نذرهم عن رش ما يعلمه «
ُ
ا عليه أن يدّل أ إنه ما من نيب إال اكن حقًّ

مور تنكرونها، تيجء الفنت 
ُ
هلم، و�ن هذه األّمة جعل اعفيتها يف أوهلا، وسيصيب آخرها بالء، وأ

 .إىل آخر احلديث »مهلكيت، ثم تنكشف....  يرقق بعضها بعًضا. تيجء الفتنة، فيقول املؤمن: هذه

ا واجبًا عليه أن يدل أُمته عىل خري ما ملسو هيلع هللا ىلصفأخرب النبي  : أنه ما من نبي من األنبياء، إال كان حقًّ



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٢٠

يعلمه هلم، وينذرهم عن رش ما يعلمه هلم، فأين هذا النبي الذي ال جتب عليه الدعوة، وال تبليغ 

 الرسالة؟!!.

مي نبيًّا من أجل أن اهللا ينبئه من وحيه بام يشاء، ألن هذا هو مقتىض أمانة  نبوهتم، ألنه إنام سُ

ۡخَبارُِ�مۚۡ ﴿ كام قال سبحانه:
َ
ُ ِمۡن أ نَا ٱ�َّ

َ
ثم هو ينبئ عن اهللا وحيه، أمره  .]٩٤التوبة: [ ﴾قَۡد َ�بَّ�

 ىل:وهنيه، وحالله وحرامه، وسائر فرائضه وأحكامه. فهذه وظيفة مجيع األنبياء، كام قال تعا

﴿ ٓ لَٰوةِ �يَتا وَۡحۡيَنآ إَِ�ِۡهۡم فِۡعَل ٱۡ�َۡيَ�ِٰت �قَاَم ٱلصَّ
َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
َكٰوةِ� َوَ�نُواْ وََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ َء ٱلزَّ

  .]٧٣األنبياء: [ ﴾٧٣َ�َا َ�ٰبِِديَن 
ألذهان دون األعيان، وجيب أما نبي يوحى إليه برشع، ومل يؤمر بتبليغه، فهذا إنام يوجد يف ا

مث� ومثل األنبياء قب�، كمثل رجل ب� داًرا «: ملسو هيلع هللا ىلصتنزيه األنبياء عن االتصاف به، ومثله قوله 

فأتقنها ومّجلها إال موضع بلنة منها، ثم صنع مأدبة، وداع انلاس إيلها، فجعلوا يعجبون من 
رواه مسلم عن  »تمت األنبياءحسنها، إال موضع تلك اللبنة. قال: فأنا موضع اللبنة، جئت فخ

�ن معارش األنبياء بنو «وقال:  ،!*"»�ن معارش األنبياء ال نورث؛ ما تر�ناه صدقة«جابر، قال: 

ت
ّ
الدين واحد، والرشائع متفرقة يعني أن لكل نبي رشيعة من الصالة والزكاة والصيام  .!+" »َعال

ٖ َجَعۡلَنا ِمنُ�ۡم ﴿ اآلخر، قال تعاىل: واحلالل واحلـرام تناسب حالة أمته وزمانه، غري رشيعة
لُِ�ّ

 ۚ  .]٤٨املائدة: [ ﴾ِ�َۡعٗة َوِمۡنَهاٗجا
مهيمنة وحاكمة عىل مجيع الرشائع، ألن كلّ نبي  ملسو هيلع هللا ىلصثم جاءت رشيعة حممد رسول اهللا 

َها ٱ�َّاُس ﴿ إىل الناس كافة، قال تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصيبعث إىل قومه خاصة، وقد بعث رسول اهللا  ُّ�
َ
قُۡل َ�ٰٓ�

ِ إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعاإِ  رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� ﴿ وقال: .]١٥٨األعراف: [ ﴾ّ�ِ رَُسوُل ٱ�َّ
َ
َوَمآ أ

يا عمر قد جئت�م «مع عمر قطعة من التوراة قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوملا رأ رسول اهللا  .]٢٨سبأ: [ ﴾َونَِذيٗر�

بعدي إال هالك، ولو اكن أيخ موىس حيًّا ما وسعُه  بها بيضاء نقية، يللها كنهارها، ال يز�غ عنها
                          

 .اخلطاب بن عمر حديث من مقارب بلفظ مسلم يف احلديث  )١(

 .هريرة أيب حديث من عليه متفق  )٢(



 ٢٢١  ) اإليامن باألنبياء بجملتهم وضعف حديث أيب ذر يف عددهم٨(

 .!*" »إال اتّبايع
 هو خاتم املرسلني فكذلك رشيعته هي خامتة الرشائع. ملسو هيلع هللا ىلصفبام أن رسول اهللا 

فال جيوز ألحد أن يتعبد برشيعة غري رشيعته، إذ هي املهيمنة عىل سائر الرشائع، واحلاكمة 

ِيَن َ� ُ�مَّ َجَعۡلَ�ٰ ﴿ عليها، يقول اهللا تعاىل: ۡهَوآَء ٱ�َّ
َ
ۡمرِ فَٱتَّبِۡعَها َوَ� تَتَّبِۡع أ

َ
ٰ َ�ِ�َعةٖ ّمَِن ٱۡ� َك َ�َ

  .]١٨اجلاثية: [ ﴾١٨َ�ۡعلَُموَن 
ومثله ما ورد يف القرآن بكثرة من تسمية اإلسالم أحيانًا واإليامن أحيانًا، وتسمية املسلمني 

 أحيانًا وتسمية املؤمنني أحيانًا.

 اإلسالم متى أطلق يف القرآن فإنه يراد به اإليامن، واإليامن يراد به اإلسالم. والصحيح أن

لكنه عند التفصيل يراد باإليامن جمرد التصديق اجلازم بالقلب، واإلسالم جمرد العمل 

 باألقوال واجلوارح.

فال يصح إيامن بدون إسالم كام ال يصح إسالم بدون إيامن... ويف البخاري من حديث ابن 

آمر�م باإليمان باهللا وحده. أتدرون ما اإليمان باهللا؟ «قال لوفد عبد القيس:  ملسو هيلع هللا ىلصاس أن النبي عب

ففرس  »شهادة أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا، و�قام الصالة، و�يتاء الز�ة، وصوم رمضان

 اإليامن بعمل اإلسالم.

 اهللا، ال تصح إال بشهادة أن وقد شبههام بعض العلامء بالشهادتني، فشهادة أن ال إله إال

ا رسول اهللا، ال تصح إال بشهادة أن ال إله إال اهللا. ا رسول اهللا، وشهادة أن حممدً  حممدً

وقد أكثر القرآن من قرنه اإليامن باألعامل الصاحلات التي هي أعامل اإلسالم كقوله 

ٰلَِ�ِٰت لَهُ ﴿ سبحانه: ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ ۡجٌر َ�ۡ�ُ َمۡمُنوٖن إِنَّ ٱ�َّ
َ
يف كثري  .]٨فصلت: [ ﴾٨ۡم أ

 من اآليات.
ا يَۡدُخِل ﴿ أما قوله سبحانه: ۡسلَۡمَنا َولَمَّ

َ
ۡعَراُب َءاَمنَّاۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنواْ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓواْ أ

َ
۞قَالَِت ٱۡ�

                          
 .شيبة أيب وابن أمحد اإلمام أخرجه  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٢٢

يَ�ُٰن ِ� قُلُو�ُِ�مۡ    .]١٤احلجرات: [ ﴾ٱۡ�ِ
وهم بسيوفهم أقبلوا يقولون: آمنا آمنا، ومنهم من قال: فإن الصحابة ملّا لقوا املرشك ني وغشَ

ا ﴿ صبأنا صبأنا. فقال اهللا: ۡسلَۡمنَا َولَمَّ
َ
ْ أ ْ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓوا ۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنوا ۡعَراُب َءاَمنَّا

َ
۞قَالَِت ٱۡ�

َ َورَُسوَ�ُۥ َ�  يَ�ُٰن ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۖ �ن تُِطيُعواْ ٱ�َّ ۡعَ�ٰلُِ�ۡم َشۡ� يَۡدُخِل ٱۡ�ِ
َ
َ  ًٔ  يَلِۡتُ�م ّمِۡن أ اۚ إِنَّ ٱ�َّ

ْ َوَ�ِٰ�ن قُولُوٓاْ ﴿ ، أي إىل حد اآلن،﴾١٤َ�ُفورٞ رَِّحيٌم  ۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنوا ۡعَراُب َءاَمنَّا
َ
۞قَالَِت ٱۡ�

َ وَ  ْ ٱ�َّ يَ�ُٰن ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۖ �ن تُِطيُعوا ا يَۡدُخِل ٱۡ�ِ ۡسلَۡمَنا َولَمَّ
َ
ۡعَ�ٰلُِ�ۡم أ

َ
رَُسوَ�ُۥ َ� يَلِۡتُ�م ّمِۡن أ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيٌم  ًٔ َشۡ�  . أي أن التصديق اجلازم بأن الدين حق ورسول اهللا حق والقرآن ﴾١٤اۚ إِنَّ ٱ�َّ

حق فهو مل يدخل يف قلوهبم إىل حد اآلن، كام قال سهيل بن عمرو يف صلح احلديبية ملا قال رسول 

 : . قال سهيل: ال تكتب رسول اهللا. فلو كنا »ذا ما صالح عليه �مد رسول اهللاكتب: ه«اهللا لعيلٍّ

 نعلم أنه رسول اهللا ما قاتلناه.
ا يَۡدُخِل ﴿ :وهذا معنى قوله ۡسلَۡمَنا َولَمَّ

َ
ۡعَراُب َءاَمنَّاۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنواْ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓواْ أ

َ
۞قَالَِت ٱۡ�

يَ�ُٰن ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۖ �ن ۡعَ�ٰلُِ�ۡم َشۡ�  ٱۡ�ِ
َ
َ َورَُسوَ�ُۥ َ� يَلِۡتُ�م ّمِۡن أ َ َ�ُفورٞ  ًٔ تُِطيُعواْ ٱ�َّ اۚ إِنَّ ٱ�َّ

أي استسلمنا وخضعنا. فقول بعضهم: إن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا، . ﴾١٤رَِّحيٌم 

حتى املنافقون  هذا خطأ تناقله الناس فيام بينهم فإنه ال يوجد مسلم ليس بمؤمن يف ظاهر احلكم،

فإهنم يدخلون يف مسمى املؤمنني يف ظاهر احلكم، ألهنم يعاملون يف الدنيا بالظاهر من أعامهلم 

 .واهللا يتوىل احلكم يف الرسائر. ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب اإليامن واإلسالم

ذلك ومل  يبقى الكالم يف املكثرين من موبقات الفسوق والعصيان ثم يموتون وهم عىل

يوجد منهم ما يوجب ردهتم، فهؤالء يعرب عن أحدهم بأنه مؤمن بإيامنه وفاسق بكبريته، أو 

 يعربون عن أحدهم بأنه ناقص اإليامن. وقد قال السفاريني يف عقيدته.

ـــــــالكبريه ـــــــؤمن ب ـــــــق امل  ويفس
 

 كـــــذا إذا أرصّ عـــــىل الصـــــغريه 
 

 ثم قال:

 ؟ال خيـــــرج املـــــرء مـــــن اإليـــــامن
 

 والعصــــيانبموبقــــات الــــذنب  
 



 ٢٢٣  ) اإليامن باألنبياء بجملتهم وضعف حديث أيب ذر يف عددهم٨(

ــــــــا ــــــــه أن يتوب  وواجــــــــب علي
 

ـــا   مـــن كـــل مـــا جـــر عليـــه حوب
 

 وقال:

 ومـــن يمـــت ومل يتـــب مـــن اخلطـــا
 

ــــا  ــــذي العط ــــوض لِ ــــأمره مف  ف
 

ـــتقم  فـــإن يشـــأ يعفـــو وإن شـــاء ان
 

 وإن يشــأ أعطــى وأجــزل الــنعم 
 

�ُّ ﴿ ومما يدل عىل أن اإلسالم متى أطلق يف القرآن فإنه يراد به اإليامن قوله سبحانه:
َ
َها َ�ٰٓ�

ۡسلُِموَن  نُتم مُّ
َ
َ َحقَّ ُ�َقاتِهِۦ َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َُّقوا ِيَن َءاَمُنوا أي  .]١٠٢آل عمران: [ ﴾١٠٢ٱ�َّ

ۡسلُِموَن ﴿ مؤمنون، وقوله سبحانه: نُتم مُّ
َ
َ ٱۡصَطَ�ٰ لَُ�ُم ٱّ�ِيَن فََ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ  ﴾١٣٢إِنَّ ٱ�َّ

ۡ�َيا َوٱ�ِخَرةِ� تََوفَِّ� ﴿ أي مؤمنون. ويف دعوة يوسف عليه السالم: .]١٣٢البقرة: [ ِۦ ِ� ٱ�ُّ نَت َوِ�ّ
َ
أ

ٰلِِحَ�  ۡ�ِۡقِ� بِٱل�َّ
َ
يعني مؤمنًا، لكون األنبياء يسألون أعىل  .]١٠١يوسف: [ ﴾١٠١ُمۡسلِٗما َو�

ۡهَل ٱلِۡكَ�ِٰب ﴿ حانه:املراتب عند اهللا. ويف كتاب رسول اهللا هلرقل حيث ضمنه قوله سب
َ
قُۡل َ�ٰٓأ

َ َوَ� �ُۡ�َِك بِهِۦ َشۡ�  �َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ ٱ�َّ
َ
ِۢ بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ۡم � ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء ا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا  ٔٗ َ�َعالَۡوا

ْ ٱۡشَهدُ  ْ َ�ُقولُوا ِۚ فَإِن تََولَّۡوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن ٱ�َّ
َ
نَّا ُمۡسلُِموَن َ�ۡعًضا أ

َ
ْ بِ� أي  .]٦٤آل عمران: [ ﴾٦٤وا

ا. والنبي قال:  مؤمنون. فال نجد يف كتاب اهللا وال يف سنة رسول اهللا مسلامً ليس بمؤمن أبدً

فاملسلم هو املؤمن واملؤمن  .!*" »فادعوا بدعوى اهللا اذلي سّما�م املسلم� املؤمن� عباد اهللا«

 هو املسلم.
ء قد ينبو فهمهم عن قبول ما أقول، لزعمهم أنه خالف ما قاله العلامء واعلم أن بعض العلام

قبيل، وخالف ما يعتقده مجيع الناس من العلامء والعوام، وال غرابة يف هذا، فإن السنن قد ختفى 

عىل بعض الصحابة، ومن بعدهم من األئمة، فضالً عن غريهم، فيحكمون بخالفها ثم يتبني هلم 

عودون إليه؛ لكون اإلحاطة بكل العلوم غري حاصلة ألحد، واإلنسان مهام وجه الصواب فيها، في

 بلغ من سعة العلم ما بلغ، فإنه سيحفظ شيئًا وتضيع عنه أشياء.

                          
 .األشعري احلارث حديث من الرتمذي أخرجه  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٢٤

. أشار فيها إىل رفع املالم عن األئمة األعالموصنف شيخ اإلسالم ابن تيمية رسالة سامها، 

ون حينام حيكمون بخالفها؛ لكوهنا مل أن بعض السنن ختفى عىل بعض الصحابة واألئمة فيعذر

تبلغهم عن طريق صحيح ثابت تقوم به احلجة عندهم، فيحكمون بخالفها حسب اجتهادهم، 

 ألهنم جمتهدون إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطؤوا فلهم أجر.

وأنه كلام رسخ علم الشخص يف القرآن، واحلديث، والتفسري، وأُعطي حظًّا من سعة البحث 

يق، والتدقيق، وحكمة االستنباط للمسائل اخلفية من مظاهنا، بحيث خيرجها من حيز يف التحق

اخلفاء والغموض إىل حيز التجيل والظهور، بالدليل الواضح، ومل جيمد رأيه وفهمه عىل عبارات 

املتقدمني قبله، فإنه واحلالة هذه، سيجد سعة لعذرنا، ومندوحة عن عذلنا فيام طرقناه من هذه 

التي هي غري معروفة، وال مألوفة يف عرفهم، وحيمل كالمنا عىل املحمل احلسن الالئق به،  املواضيع

فإن الفقيه احلر جيب عليه أن يربط األُصول بعضها ببعض، فيخصص اليشء باليشء ويقيس النظري 

 بنظريه، ويربط املعنى الغريب باألصل املأخوذ من قريب، مما يدل عىل املعنى املراد به.

لت جهدي يف تشخيص هذه القضية، باألدلة القويمة القوية، واملألوفة املعروفة وقد عم

حيث تقبلها العقول، ويتلقاها العلامء بالقبول، العتبار أن باب االجتهاد يف اجلزئيات غري مقفول 

 وصىل اهللا عىل نبيّنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. -واهللا أعلم-

* * * 
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 خطبة الرسالة

 احلمد هللا وال حول وال قوة إال باهللا.

نتظر بعد الرسول حممد : فإن هذه الرسالة املسامة أما بعد اخرتت  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلصال مهديّ يُ

هلا هذه التسمية لتكون عقيدة حسنة، تتدلل هبا األلسنة من كل مسلم ومسلمة، العتقادي أهنا 

 حقيقة مسلّمة.

بدأهتا بدعوة العلامء والطالب إىل االحتاد عىل حسن االعتقاد من أنه ال مهدي ينتظر بعد 

الرسول خري البرش؛ ألنني وإن كنت أر يف نفيس أنني أصبت يف الرسالة مفاصل اإلنصاف 

والعدل، ومل أنزع فيها إىل ما ينفيه الرشع أو يأباه العقل، لكنني فرد من بني اإلنسان الذي هو حمل 

 للخطأ والنسيان، وقدمت يف الرسالة عقيدة املسلم مع املهدي، ومنها:

أن مجيع الناس من العلامء والعوام، يف كل زمان ومكان، يقاتلون كل من يدعي أنه اإلمام 

املهدي، العتقادهم أنه دجال كذاب، يريد أن يفسد الدين، ويفرق مجاعة املسلمني، ويمأل ما 

ا، ا وفجورً كام جر لكثري من املدعني للمهدية، ولن يزالوا يقاتلون كل من  استوىل عليه جورً

 يدعي ذلك حتى تقوم الساعة، فأين املهدي واحلالة هذه؟

وأن فكرة املهدي ليست يف أصلها من عقائد أهل السنة القدماء، فلم يقع هلا ذكر بني 

ة والعقيدة هم الشيعة الصحابة يف القرن األول، وال بني التابعني، وأن أصل من تبنى هذه الفكر

ا، وهو  الذين من عقائدهم اإليامن باإلمام الغائب املنتظر، يمأل األرض عدالً كام ملئت جورً

اإلمام الثاين عرش: حممد بن احلسن العسكري، فرست هذه الفكرة وهذا االعتقاد، بطريق 

من أصل  املجالسة واملؤانسة واالختالط إىل أهل السنة، فدخلت يف معتقدهم، وهي ليست

 عقيدهتم.
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ثم انتقلت بصورة عامة إىل املجتمع اإلسالمي حني ناد هبا يف الناس عبد اهللا بن سبأ، 

املعروف برصيح اإلحلاد والعداء لإلسالم واملسلمني، فأخذ هو وشيعته يعملون عملهم يف 

يف صياغة األحاديث، ووضعها عىل لسان رسول اهللا بأسانيد منظمة عن أهل القبور، وأخذوا 

نرشها يف جمتمع الناس، حتى ال يفقدوا األمل الذي يرجتونه بزعمهم يف إرجاع احلكم إىل أهل 

البيت، ليزيلوا عنهم الظلم واالضطهاد الواقع هبم من قبل خصومهم بني أمية؛ فهي دعوة 

 سياسية إرهابية.

ف هبم هتددهم كام أن بني أمية ملا سمعوا هبذه األحاديث املوجهة هلم من العراق، والتي ترج

باإليقاع هبم، تنبهوا هلذا، فأقاموا السفياين مقام املهدي، وعمل أنصارهم عملهم يف وضع 

عن أيب هريرة قال: قال صحيحه  احلديث عن رسول اهللا يف السفياين، من ذلك ما رو احلاكم يف

قتل حىت �رج رجل يقال هل: السفيا� من دمشق، واعمة من يتبعه من لكب، في«: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

وذكر بقية احلديث، ثم قال احلاكم: هذا حديث صحيح  ،»يبقر بطون النساء، و�قتل الصبيان

 عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه، ثم ساق حديثًا ثانيًا يف السفياين بلفظ احلديث األول ومعناه.

فتصحيح احلاكم ألحاديث السفياين، هي بمثابة تصحيحه وتصحيح الرتمذي ألحاديث 

ىل حد سواء، ويف احلقيقة أهنا كلها غري صحيحة، وال متواترة، فإن قيل: كيف عرفتم أن املهدي ع

سنن أيب هذه األحاديث الكثرية املسندة، واملسلسلة عن عدد من الصحابة، بأهنا خمتلقة وهي يف 

 وغريها من الكتب؟ ،داود، والرتمذي، وابن ماجه، ومسند اإلمام أمحد، واحلاكم

ألحاديث الكثرية التي تبلغ مخسني حديثًا يف املهدي عند أهل السنة، إن هذه ا :فاجلواب

ا ومائتي  ا، وبعضها من احلسان، وبعضها من الضعاف، وقد بلغت ألفً بعضها يزعموهنا صحاحً

 حديث عند الشيعة، واملهدي واحد وليس باثنني تنازعته أفكار الشيعة وأفكار أهل السنة.

امع قلوب األكثرين من علامء أهل السنة عىل حد ما فهذه األحاديث هي التي أخذت بمج

قيل، والقوة للكاثر، عىل أن الكمية ال تغني عن الكيفية شيئًا، وأكثر الناس مقلدة، يقلد بعضهم 

ا، وقليل منهم املحققون، فإن املحققني من العلامء املتقدمني واملتأخرين، قد أخضعوا هذه  بعضً
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رح والتعديل، فأدركوا فيها من املالحظات ما يوجب األحاديث للتصحيح والتمحيص، وللج

 عليهم ردها وعدم قبوهلا، ألمور:

بُعث بدين كامل، ورشع شامل، مبني عىل جلب املصالح وتكثريها،  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبي منها

ودفع املضار وتقليلها، ومن املعلوم أن اعتقاد املهدي، والقول بصحة خروجه يرتتب عليه من 

بار، ومن إثارة الفتن، وسفك دماء األبرياء، ما يشهد بعظمته التاريخ املضار واملفاسد الك

 عن اإلتيان به، إذ الدين كامل بدونه. ملسو هيلع هللا ىلصاملدروس، والواقع املحسوس، من كل ما يربأ النبي 

: أن املهدي الذي يزعمون صحة خروجه، أن اسمه حممد بن عبد اهللا، وأن صفته أجىل ومنها

تسمية هبذه الصفة توجد بكثرة يف الطوائف املنتسبني إىل احلسن اجلبهة، أقنى األنف. وهذه ال

واحلسني، فال تعطي يقينًا يف التعيني، فمتى أتى من انطبعت فيه هذه األوصاف، وقال: إنني أنا 

املهدي. فعند ذلك يقع املحذور من إثارة الفتنة بني مصدق به ومكذب، وبني حمب وحمارب، 

، مما يتناىف مع الدين الذي فيكون اعتقاده شقاء عىل العبا د طول حياهتم، لوقوع االشتباه فيه دائامً

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَِمَ� ﴿ جعله اهللا رمحة للخلق أمجعني، فقال سبحانه:
َ
ٓ أ  ﴾١٠٧َوَما

عىل أمته التصديق برجل من بني  ملسو هيلع هللا ىلصومنها: أنه من األمر املحال أن يوجب النبي  .]١٠٧األنبياء:[

دم، جمهول يف عامل الغيب، وهو ليس بملك مقرب، وال نبي مرسل، وال يأيت بدين جديد من آ

ربه مما جيب اإليامن به، والعمل بموجبه، ثم يرتك أمته يتقاتلون عىل حساب تصديقه والتكذيب 

لَۡيُ�م َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص عَ ﴿ به، فإن هذا من األمر املنايف لسنته وحكمة رسالته،
  .]١٢٨التوبة: [ ﴾١٢٨بِٱلُۡمۡؤِمنَِ� رَُءوٞف رَِّحيٞم 

: أننا لسنا بأول من رد هذه األحاديث، فقد أنكرها بعض العلامء قبلنا، فقد قال شيخ ومنها

 بعد ذكره ألحاديث املهدي: !*"املنهاجاإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف 

ئف من العلامء، فطائفة أنكروها مما يدل عىل إن هذه األحاديث يف املهدي قد غلط فيها طوا

                          
 .٤/٢١١: النبوية السنة منهاج راجع  )١(
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 أهنا موضع خالف من قديم بني العلامء، كام هو الواقع من اختالف العلامء يف هذا الزمان.

: أن هذه األحاديث مل يأخذها البخاري ومسلم، ومل يدخالها يف كتابيهام، مع رواجها ومنها

نه ليس للمهدي ذكر يف القرآن، مما يقلل يف زمنهام، وما ذاك إال لعدم ثبوهتا عندمها، كام أ

 االحتفال به.

: تناقض هذه األحاديث وتعارضها يف موضوعها، فمهدي اسمه اسم الرسول، واسم ومنها

أبيه اسم أبيه، ومهدي اسمه أبو عبد اهللا، ومهدي يشبه الرسول يف اخللق، وال يشبهه يف اخللق، 

ا من املدينة إىل مكة، فيبايع له بني الركن واملقام،  ومهدي يصلحه اهللا يف ليلة، ورجل خيرج هاربً

ن آلل حممد، ورجل خيرج من وراء النهر، ورجل  ورجل اسمه احلارث بن حران، يوطئ أو يمكّ

يبايع له بعد وقوع فتنة عند موت خليفة، ورجل أخواله كلب، وتأتيه الرايات السود من قبل 

ريم خلفه، ومهدي يقال له بحرضة نبي اهللا العراق، وأبدال الشام، ومهدي يصيل عيسى ابن م

 عيسى: صل أهيا األمري، فيقول: كل إنسان أمري نفسه، تكرمة اهللا هلذه األمة.

فهذه وما هو أكثر منها، مما جعلت املحققني من العلامء يوقنون بأهنا موضوعة عىل لسان 

وز النظر فيها، فضالً ، وأهنا مل خترج من مشكاة نبوته، وليست من كالمه، فال جيملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 عن تصديقها.

فهذه األحاديث التي رواها أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه هي التي محلت بعض علامء 

السنة لكثرهتا عىل التصديق هبا، فقبلوها قاعدة مسلّمة، وعقيدة حمرتمة، سامعني مطيعني هلا 

لشيخ مرعي، والعبادي، بدون تفكر وال تدبر، كالشيخ صديق، والشوكاين، والسفاريني، وا

وسائر العلامء من املتأخرين. فلو أن هؤالء حققوا النظر بإمعان وتفكروا يف أحاديث املهدي التي 

رواها أبو داود، وابن ماجه، والرتمذي، فقابلوا بعضها ببعض، لعرفوا من جمموعها حقيقة 

ق هبا، وكون أكثرها التعارض واالختالف، ولظهر هلم منها ما يوجب عليهم الرجوع عن التصدي

 قضايا أحداث وقعت مع أشخاص، وال ذكر للمهدي فيها.

ا:  لو لم يبق من ادلنيا إال «وكل حديث يذكر فيه املهدي فإنه ضعيف، كحديث عيل مرفوعً
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ا:  .»يوم بلعث اهللا رجالً منا يملؤها عدالً كما ملئت جوًرا ومثله عن عيل ريض اهللا عنه مرفوعً

وكذا عن عيل ريض اهللا عنه: ونظر إىل ابنه احلسن فقال: إن ابني هذا  .»تاملهدي منا أهل ابلي«

سيد كام سامه رسول اهللا، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم، يشبهه يف اخللق وال 

ا:  .يشبهه يف اخللق رواها  .»املهدي من عرت� ومن ودل فاطمة«ومثله: حديث أم سلمة مرفوعً

 ه.كلها أبو داود يف سننه وغري

وقد أعرض أكثر العلامء املحدثني عن إثبات أحاديث كثرية يف كتبهم عن أهل البيت، 

لتسلط الغالة عىل إدخال اليشء الكثري من الكذب يف فضائلهم، كام حتاشى عنها البخاري 

فلم يذكروها يف كتبهم املعتمدة، وما ذاك إال لعلمهم  ،ومسلم، والنسائي والدارقطني والدارمي

ع العلم أن الدارمي هو شيخ أيب داود والرتمذي، وقد نزه مسنده عن أحاديث بضعفها، م

 املهدي، فال ذكر هلا فيه.

ثم إن من عادة العلامء املحدثني، والفقهاء املتقدمني، أن بعضهم ينقل عن بعض احلديث 

ا ملن سبقه، كام ذُكر عن اإلمام أمحد أنه كان يستعري املالزم طبقات من  والقول عىل عالته، تقليدً

فينقلها، ثم يردها إليه، ذكروا ذلك يف ترمجة ابن سعد، وكان الشافعي يقول لإلمام  ،ابن سعد

أمحد: إذا ثبت عندك احلديث فارفعه إيلَّ حتى أثبته يف كتايب. وكذلك سائر علامء كل عرص، ينقل 

تنترش يف  بعضهم عن بعض، فمتى كان األمر هبذه الصفة فال عجب متى رأينا أحاديث املهدي

كتب املعارصين أليب داود كالرتمذي وابن ماجه، خلروج احلديث من كتاب، إىل مائة كتاب، 

وانتقال اخلطأ من عامل إىل مائة عامل، لكون الناس مقلدة، وقليل منهم املحققون املجتهدون، 

 واملقلد ال يعد من أهل العلم.

رشحت فيه   أحاديث املهدي املنتظرالتحقيق املعترب يفوقد عقدت يف الرسالة فصالً عنوانه 

سائر األحاديث التي رواها أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه، واإلمام أمحد، واحلاكم بام ال مزيد 

عليه فلرياجع. وبينت يف الرسالة أن أحاديث املهدي ليست بصحيحة، وال رصحية، وال متواترة 

ا، ومثله العالمة باملعنى، وقد أسلفنا كالم الشيخ ابن تيمية رمحه اهللا  فيها، وأن طائفة أنكروها بتاتً
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اختلف الناس يف  :املنار املنيف يف الصحيح والضعيفابن القيم رمحه اهللا، فقد قال يف كتابه: 

 املهدي عىل أربعة أقوال:

 : أنه املسيح ابن مريم، وهو املهدي عىل احلقيقة.أحدهـا

 بني العباس، وقد انتهى زمانه. أنه املهدي بن املنصور، الذي ويل من :الثـانـي

، من ولد احلسن بن عيل، خيرج يف آخر الزمان. ملسو هيلع هللا ىلصأنه رجل من أهل بيت النبي  : الثالث

 وأكثر األحاديث عىل هذا.

 : قول اإلمامية، أنه حممد بن احلسن العسكري.الرابـع

زمان فهذه األقوال عىل اختالفها، تدل عىل أن القضية هي موضع نزاع وخالف يف قديم ال

 وحديثه، وليست بموضع اتفاق.

ومن لوازم قوله أن ما يزعمونه من خروج املهدي املجهول يف عامل الغيب، أنه ال حقيقة له، 

وما يشعرين أن -لكن املتعصبني خلروجه ملا طال عليهم األمد، ومىض من الزمان أربعة عرش قرنًا 

هلذا أخذوا يمدون يف األجل  -ساعةيأيت من الزمان أكثر مما مىض بدون أن يروه حتى تقوم ال

ليثبتوا بذلك استقامة قوهلم عن السقوط، فأخذوا يبثون يف الناس بأنه لن خيرج إال زمن عيسى 

ابن مريم، مع العلم أن األحاديث التي بأيدهيم، والتي يزعموهنا صحيحة ومتواترة والتي رواها 

مطلقة مل تقيد بزمن عيسى عليه السالم،  اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه، أهنا وردت

إال حديث صالة عيسى خلف املهدي، قال الذهبي وعيل القاري: إنه موضوع، أي مكذوب، 

 فسقط االحتجاج به.

وكالم العلامء من املتأخرين كثري، وأعدل من رأيته أصاب اهلدف يف قضية املهدي هو: أبو 

 بيانات عن املهدي:األعىل املودودي، حيث قال يف رسالة اسمها ال

إن األحاديث يف هذه املسألة عىل نوعني، أحاديث فيها الرصاحة بكلمة املهدي، وأحاديث 

إنام أخرب فيها بخليفة يولد يف آخر الزمان، ويعيل كلمة اإلسالم. وليس سند أي رواية من هذين 

مل يذكر منها أي  النوعني من القوة حيث يثبت أمام مقياس اإلمام البخاري لنقد الروايات، فهو



 ٢٣٣  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

، وكذلك ما ذكر منها اإلمام مسلم إال رواية واحدة يف صحيحه، ولكن ما صحيحهرواية يف 

ا الرصاحة بكلمة املهدي.  جاءت فيها أيضً

: ال يمكن بتأويل مستبعد أن يف اإلسالم منصبًا دينيًّا يعرف باملهدوية جيب عىل كل وقال

ن به طائفة من النتائج االعتقادية واالجتامعية يف الدنيا مسلم أن يؤمن به، ويرتتب عىل عدم اإليام

 واآلخرة.

: مما يناسب ذكره هبذا الصدد، أنه ليس من عقائد اإلسالم عقيدة عن املهدي، ومل وقال

 يذكرها كتاب من كتب أهل السنة للعقائد، انتهى.

د خري البرش، واحلاصل الذي نعتقده، وندين اهللا به، أنه ال مهدي ينتظر بعد الرسول حمم

وأنه ال ينكر عىل من أنكره، إذ إنكاره ال ينقص من اإليامن، وإنام يتوجه اإلنكار عىل من جيادل يف 

 وجوده، وصحة خروجه.. واهللا أعلم.

* * * 

 دعوة العلامء والعقالء إىل االحتاد

 عىل حسن االعتقاد

عىل آله وصحبه أمجعني. أما احلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا عىل نبينا حممد خاتم النبيني و

 بعد: فيا معرش العلامء األجالء ويا معرش العقالء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

تعالوا بنا نجلس عىل بساط البحث والتحقيق يف أحاديث املهدي التي وقع فيها اجلدال 

، وما جيب عىل وكثرة القيل والقال، فننظر إىل صالحيتها وصحتها، وما جيب اإليامن به منها

 املسلمني اعتقاده ومنعه.

فإن البحث نتيجته الفائدة، ومالقاة التجارب من الرجال تلقيح أللباهبا، والعلم ذو شجون 

ا.  يستدعي بعضه بعضً



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٣٤

إننا مسلمون سلفيون، وعقيدتنا عقيدة أهل السنة واجلامعة، فإن هذا االعتقاد  :ومتى قلنا

 وقول الصدق، فنتفق وال نفرتق. يقول اهللا تعاىل:يوجب علينا االحتاد عىل كلمة احلق 

ِ َ�ِيٗعا﴿ ْ ِ�َۡبِل ٱ�َّ وإنه من املعلوم بطريق اليقني أن اهللا سبحانه  .]١٠٣آل عمران: [ ﴾َوٱۡ�َتِصُموا

َولَۡو ﴿ وتعاىل خلق الناس متفاوتني يف العلوم واألفهام، كام أهنم متفاوتون يف العقول واألجسام،
ۖ َوَ� يََزالُوَن ُ�ۡتَلِفَِ�  َشآَء َر�َُّك  ٗة َ�ِٰحَدٗة مَّ

ُ
إِ�َّ َمن رَِّحَم َر�َُّكۚ َولَِ�ٰلَِك َخلََقُهۡمۗ  ١١٨َ�ََعَل ٱ�َّاَس أ

ۡ�َعَِ� 
َ
نَّةِ َوٱ�َّاِس أ ۡمَ�َنَّ َجَهنََّم ِمَن ٱۡ�ِ

َ
ۡت َ�َِمُة َرّ�َِك َ�   .]١١٩-١١٨هود: [ ﴾١١٩َوَ�مَّ

ي وما يقال يف صحتها وصالحيتها، وما جيب اعتقاده منها، وأنه من ذلك أحاديث املهد

بمقتىض التحقيق منها والدرس لرواياهتا يتبني بطريق اليقني أن فيها من التعارض واالختالف، 

وعدم التوافق واالئتالف، ووقوع اإلشكاالت، وتعذر اجلمع بني الروايات ما حيقق عدم 

ملتأخرين وبعض املتقدمني حيكمون عليها بأهنا مصنوعة صحتها، وجيعل العلامء املحققني من ا

، وليست من كالمه، وينزهون ساحة رسول اهللا وسنته عن ملسو هيلع هللا ىلصوموضوعة عىل لسان رسول اهللا 

اإلتيان بمثلها، إذ الشبهة فيها يقينية، والكذب فيها ظاهر جيل، وحاشا أن يفرض رسول اهللا عىل 

امل الغيب ال يعلم زمانه وال مكانه، وهو ليس بملك أمته اإليامن برجل من بني آدم جمهول يف ع

مقرب وال نبي مرسل، ولن يأيت بدين جديد من ربه مما يوجب اإليامن به، ثم يرتك أمته يتقاتلون 

عىل حساب حتقيقه والتصديق به، ثم يتقدم أحدهم فيحل نفسه حمل هذا املهدي املجهول، 

األحاديث التي يوردوهنا لتحقيق خروجه ويرتتب عليه فتنة يف األرض وفساد كبري، وكل 

ا منها فإنه ليس بصحيح يف الداللة  متناقضة متعارضة، وخمتلفة غري مؤتلفة، فام يزعمونه صحيحً

عىل ما ذكروا، وما يزعمونه رصحيًا وفيه ذكر املهدي فإنه ليس بصحيح، ومجاع القول أهنا كلها 

 ليست بصحيحة وال رصحية وال متواترة.

لتحقيق ما قلنا قول بعضهم بأن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا قال  لكن قد يعرض

 بصحة خروج املهدي، وهو العامل املحقق املشهود له بصحيح الرواية ورصيح الدراية.

: نعم وإنني رأيت لشيخ اإلسالم قوالً يثبت فيه بأنه ورد يف املهدي سبعة أحاديث وأقول



 ٢٣٥  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

يت أعتقد اعتقاد شيخ اإلسالم، حيث تأثرت بقوله، حتى رواها أبو داود. وكنت يف بداية نشأ

بلغت سن األربعني من العمر وبعد أن توسعت يف العلوم والفنون، ومعرفة أحاديث املهدي 

وعللها وتعارضها واختالفها، فبعد ذلك زال عني االعتقاد السيئ واحلمد هللا، وعرفت متام 

ب اهللا. وشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا هو املعرفة بأنه ال مهدي بعد رسول اهللا، وبعد كتا

 حبيبنا وليس بربنا وال نبينا.

ما عسى أن ينسب فيه إىل اخلطأ والتقصري وهو  !*": كم فات عىل العامل النحريروقد قيل

، قد حيفظ شيئًا وينسى أشياء، إذ الكامل هللا سبحانه  كسائر علامء البرش فال حييط بكل يشء علامً

كمه وال معقب لكلامته. وقد شبهوا زلة العامل بغرق السفينة، يغرق بغرقها اخللق الذي ال راد حل

الكثري، وكم غرق يف كلمة شيخ اإلسالم هذه كثري من العلامء والعوام حني اعتقدوا صحة 

 خروج املهدي، فكان من لقيته من العلامء والعوام حيتج بكالم شيخ اإلسالم رمحه اهللا.

نه يف بداية عمره قبل توسعه يف العلوم والفنون وهو جمتهد ومأجور ولعل هذا القول خرج م

ا فال يكون املقلد لقوله، واملنترص لرأيه  ا مرجوحً عىل اجتهاده، إذ يقول العامل املحقق قوالً ضعيفً

بمثابته يف حصول األجر، وحط الوزر، بل فرضه االجتهاد والنظر، فكم من عامل كان يقول 

 ه ثم يتبني له ضعفها فيقول بخالفها.أقواالً يف بداية عمر

فهذا اإلمام الشافعي له أقوال قاهلا يف العراق، وتسمى أقواله القديمة، ثم صار له أقوال 

جديدة قاهلا يف مرص، وصار العمل عىل أقواله اجلديدة األخرية، ومثله اإلمام أمحد فإن له يف 

 يتجدد. املسألة الواحدة عدة روايات، لكون االجتهاد يف عرفهم

ا يف صحيحه، وال عيب عىل  وهذا الدارقطني رد عىل البخاري يف بضعة وثامنني موضعً

البخاري وال عىل الدارقطني، وحسبك تفرق املذاهب إىل أربعة، وكلُّ ير عنده دليالً ليس عند 

 صاحبه ويرتىض بعضهم عىل بعض.

                          
 .احلاذق املاهر: النحرير  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٣٦

ما رآه من ترصفه من قتله : أن موسى ملا لقي اخلرض يف جممع البحرين، وهاله ويف البخاري

للغالم، وبنائه للجدار الذي يريد أن ينقض، وخرقه لسفينة املساكني الذين يعملون فيها يف 

التكسب يف البحر، فضاق صدر موسى من ترصفه، وعيل صربه، فأراد أن يفارقه فقال له 

م علمكه ال اخلرض: يا موسى إين عىل علم من علم اهللا علّمنيه ال تعلمه أنت، وأنت عىل عل

ا:  .أعلمه يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم اهللا إال كنقرة هذا العصفور يف وقال له أيضً

 .!*"البحر

 وهكذا يقع تفاوت العلامء فيام علموه، واالختالف فيام فهموه، كام قيل:

ـــــامء يف أفهـــــامهم  وتفـــــاوت العل
 

ــم فــوق تفــاوت األبــدان   يف العل
 

 والناس أمجعني: يا معرش العلامء واملتعلمني

كام ال  ملسو هيلع هللا ىلصإنه جيب علينا بأن يكون تعليمنا واعتقادنا قائامً عىل أنه ال مهدي بعد رسول اهللا 

 نبي بعده.

ا ـــا كـــل خـــري حممـــدً  جـــز اهللا عن
 

ـا  ا وقـد كـان هاديً  فقد كـان مهـديًّ
 

 مل خيلف وراءه علامً وال دينًا يرجتى حصوله ووصوله عىل يد ملسو هيلع هللا ىلصكام نعتقد بأن رسول اهللا 

املهدي من بعده، ألن اهللا سبحانه قد أكمل لنا الدين، وأتم به النعمة عىل املسلمني بإرسال هذا 

 ﴾١٢٨َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م بِٱلُۡمۡؤِمنَِ� رَُءوٞف رَِّحيٞم ﴿ النبي الكريم

  .]١٢٨التوبة:[
ۡ�َمۡلُت ﴿ وأنزل اهللا يف كتابه املبني

َ
ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ�  ٱۡ�َۡوَم أ

َ
لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

 فام بعد الكامل إال النقص، وال بعد اإلسالم إال الكفر. .]٣املائدة: [ ﴾َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ 
 وإننا بكتاب ربنا وسنة نبينا لفي غنى واسع عن دين يأتينا به املهدي املنتظر

ب وال نبي  مرسل، وليس ديننا الذي جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا إذ املهدي ليس بملك مقرّ

                          
 .عباس ابن حديث من أمحد اإلمام أخرجه  )١(



 ٢٣٧  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

ِميُع ﴿ بناقص حتى يكمله املهدي َل لَِ�َِ�ٰتِهۦِۚ َوُهَو ٱلسَّ ۡت َ�َِمُت َرّ�َِك ِصۡدٗقا وََعۡدٗ�ۚ �َّ ُمَبّدِ َوَ�مَّ
  .]١١٥األنعام: [ ﴾١١٥ٱۡلَعلِيُم 

لعل�م «لطويلة قال فيها: قال يف موقف عرفة حني خطبهم تلك اخلطبة ا ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهللا 

وقد تر�ت في�م ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب « ،!*"»ال تلقو� بعد اع� هذا

ومل يقل: وتركت من بعدي املهدي، إذ إنه مل يثبت عن  !,"»وسنيت« ويف رواية أخر:  ،!+"»اهللا

 يف حديث صحيح رصيح أنه ذكر املهدي باسمه. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا

خيص ببعض  ملسو هيلع هللا ىلصحيسن كتامنه ويرض بيانه لبعض الناس، فقد كان النبي  إن من العلم ما

ا بقوله  ا من الناس، يوصيهم بكتامنه خشية أن يفتن الناس، كام خص معاذً من «: ملسو هيلع هللا ىلصالعلم أفرادً

 .»و�ن زنا و�ن رسق«قال:  .فقلت: وإن زنا وإن رسق .»مات ال �رشك باهللا شيًئا دخل اجلنة

فأمره رسول اهللا بكتامن  .. متفق عليه»ال تبرشهم فيتلكوا«فقال:  فقلت: أفال أبرش هبا الناس؟

هذه البرش خشية أن يتهاون الناس يف فعل املعايص واملنكرات، اتكاالً عىل ما سمعوه فيفتنوا، 

ا إال عند موته..  ومل خيرب معاذ هبذا احلديث أحدً

ا، فكان الصحابة ال يصلون إال ومثله إخباره حذيفة بأسامء ثالثني من املنافقني وأمره بكتامهن

 .عىل من صىل عليه حذيفة، ويسمونه صاحب الرس املكتوم

ا دون قوم كراهية أن  صحيحهوقد ترجم له البخاري يف  فقال: (باب من خص بالعلم قومً

وقالوا:  ؟حدثوا الناس بام يعرفون، أحتبون أن يكذب اهللا ورسولهال يفهموا) وساق عن عيل: 

 س بحديث مل تبلغه عقوهلم إال كان عليهم فتنة.إنك لن حتدث النا

رهم بام  فمتى كان األمر هبذه الصفة، فإن السياسة الرشعية توجب عىل العامل بأن يذكّ

ينفعهم، وما يزيد يف إيامهنم وتقواهم، وأن جيتنب التذكري بام يفتنهم ويزعزع إيامهنم، ويوقع القلق 
                          

 .جاير حديث من يعىل أبو أخرجه  )١(

 .جابر حديث من مسلم أخرجه  )٢(

 .أرقم بن زيد حديث من البيهقي أخرجه  )٣(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٣٨

قدم عىل جلب املصالح، وقد قيل: إياك وما يسبق واالضطراب يف جمتمعهم، فإن درء املفاسد م

 إىل القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره.

من ذلك: تذكري الناس بأن املهدي حق، وأنه سيخرج عىل الناس ال حمالة وأنه يمأل األرض 

عدالً، فإن هذا ال يزيد يف اإليامن، وال يف صالح األعامل ويوقع يف الناس االفتتان بني مصدق 

 ذب.ومك

مع العلم أن أحاديث املهدي ليست بصحيحة، وال رصحية، وال متواترة بل هي كلها 

جمروحة وضعيفة، واجلرح مقدم عىل التعديل، وقد رجح أكثر العلامء املتأخرين من خاصة أهل 

األمصار بأهنا كلها مكذوبة عىل رسول اهللا، فهي حديث خرافة سياسية إرهابية صيغت وصنعت 

، صنعها غالة الزنادقة ملا زال امللك عن أهل البيت، فأخذوا يرهبون هبا ملسو هيلع هللا ىلصاهللا عىل لسان رسول 

بني أمية ويوعدوهنم بأنه سيخرج املهدي، وقد حان خروجه فينزع امللك من بني أمية ثم يرده إىل 

 أهل بيت رسول اهللا إذ إهنم أحق به وأهله.

لتالعب بعقول الناس، وكان وكان لعبد اهللا بن سبأ اليد العاملة يف صياغة احلديث، وا

يقول: إن املهدي هو حممد ابن احلنفية بن عيل بن أيب طالب، وإنه بعث بعد موته وسكن بجبل 

رضو يف احلجاز بني مكة واملدينة، وإن عنده عني عسل وعني ماء، وسيقود اجلموع لقتال بني 

:  أمية. وسموا بالسبئية، وفيه يقول كثري عزة وهو سبئيّ

 ق املــــوت حتــــىوســــبط ال يــــذو
 

ــــواء  ــــه الل ــــود اجلــــيش يقدم  يق
 

ـــــا ـــــيهم زمانً ـــــر ف ـــــب ال ي  تغي
 

 برضــــو عنــــده عســــل ومــــاء 
 

 وعىل كل حال فإنه متى ساء االعتقاد ساء العمل، وساءت النتيجة.

ولقد عاش اخللفاء الراشدون والصحابة والتابعون، ثم عاش من بعدهم العلامء والسلف 

ثالثة املفضلة، ثم عاش من بعدهم مجيع العلامء واحلكام ومنهم: الصاحلون ممن كانوا يف القرون ال

عامد الدين زنكي، ونور الدين حممود الشهيد، وصالح الدين األيويب، ومجيع الناس بعدهم، ويف 

مقدمتهم شيخ اإلسالم ابن تيمية والعالمة ابن القيم، فلم ينقص إيامهنم وتقواهم عىل عدم 



 ٢٣٩  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

واعتقادهم أن الدين كامل بدونه فال حاجة هلم به خرج أو مل وجود املهدي من بينهم لعلمهم 

 خيرج.

وإننا اآلن يف العام املتمم للقرن الرابع عرش من السنني، وما يشعرين أنه سيأيت من الزمان 

 أكثر مما مىض حتى تقوم الساعة دون أن خيرج املهدي، واهللا أعلم.

* * * 

 عقيدة املسلم مع املهدي

امة وعقوهلم، وبعض العلامء، وجود مهدي يف عامل الغيب ال يعلمون لقد علق بعقائد الع

 مكانه وال زمانه.

: من يؤمن به، ويصدق بظهوره، وينكر عىل من أنكره. ومنهم: من ينكر وجود فمنهم

املهدي بتاتًا، ويطعن يف صحة األحاديث الواردة فيه ويزعم بأهنا مصنوعة ومكذوبة عىل رسول 

 اهللا.

رة واملجادلة واقعة قائمة بني الفريقني، وألجله ال يزال خيرج يف كل زمان، ويف ومل تزل املناظ

 بعض البلدان من يدعي أنه املهدي، وعىل أثر هذه الدعو تثور الفتن وتسيل الدماء.

واحلق الذي نعتقده، وندعو الناس إىل العلم به والعمل بموجبه، هو أنه ال مهدي بعد 

 عده.رسول اهللا كام أنه ال نبي ب

ـــا كـــل خـــري حممـــدا  جـــز اهللا عن
 

ا وقـد كـان هاديـا   فقد كـان مهـديًّ
 

واملهدي متى قلنا بتصديق األحاديث الواردة فيه، ليس بملك معصوم، وال نبي مرسل، ما 

ا، وكل  هو إال رجل عادي، كأحد أفراد الناس إال أنه عادل، يمأل األرض عدالً كام ملئت جورً

 ، ومل حيدث هبا.ملسو هيلع هللا ىلصويرتجح بأهنا موضوعة عىل لسان رسول اهللا  األحاديث الواردة فيه ضعيفة،

 



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٤٠

 

 مقام املسلم من املهدي ومقام املهدي منه

: إنه ال جيب اإليامن اجلازم بخروجه لقوة اخلالف يف األحاديث، فال ينكر عىل من أوالً 

 أنكره، وإنام يتوجه اإلنكار عىل من قال بصحة خروجه.

م واملسلمني اإليامن به، كاإليامن بوجود الرب، واإليامن : ليس من عقيدة اإلسالثانيـًا

باملالئكة، واإليامن بالبعث بعد املوت، واإليامن باجلنة والنار إذ هذه من أمور اآلخرة التي جيب 

اعتقادها ووقوعها جلية للعيان يف دار اآلخرة، وقد أثبتها القرآن وصحيح السنة، وليس منها 

 السفاريني حيث أدخل اإليامن به يف عقيدته، قال: اإليامن باملهدي، وقد غلط

ــــيح ــــاتم الفص ــــام اخل ــــا اإلم  منه
 

ـــــــيح  ـــــــدي واملس ـــــــد امله  حمم
 

فقد أخطأ حيث جعل املهدي هو اخلاتم، وإن محلناه عىل جعله خاتم األئمة االثنى عرش 

ي خليفة الذين يستقيم هبم أمر الدين، فهذا هو نفس عقيدة الشيعة حيث جعلوا اإلمام احلاد

عرش هو احلسن العسكري، وبعد موته انتقلت اإلمامة إىل ابنه حممد بن احلسن العسكري الذي 

دخل رسداب سامراء، فدعو املهدي يف مبدئها للشيعة، فهم الذين آمنوا هبا وصدقوها، 

وأكثروا من ذكر هذا املهدي املنتظر، فاقتبس بعض أهل السنة هذا االعتقاد، ثم سار يف طريقه 

إىل حالة انتشار هذه الفكرة عند املتأخرين، حتى جعلوها طريقة وعقيدة، متى غريت  وتلقينه

قيل: غريت السنة! وهكذا حال البدعة، فبسبب جماورهتم للشيعة واختالطهم هبم اقتبسوها 

منهم، وإال فإهنا ليست من عقيدة أهل السنة، وهلذا مل يذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف عقائده، 

اسطية وال يف األصفهانية وال السبعينية وال التسعينية وال العرشية، كام أهنا مل تذكر يف ال يف الو

 عقيدة الطحاوية وال يف رشحها، وال يف عقيدة ابن قدامة، وال عقيدة ابن زيدون املالكي.

فعدم ذكرهم هلا يدل عىل أهنا ليست من عقائد اإلسالم واملسلمني، واملهدي يف مبدأ دعوته 

د وليس باثنني، فلم يقل أحد: إهنام مهديان، وإنام هو مهدي واحد، تنازعته أفكار الشيعة هو واح



 ٢٤١  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

وأفكار بعض أهل السنة، فكل لوم أو ذم ينحى به عىل الشيعة إليامهنم بإمامهم حممد بن احلسن 

 الذي هو يف رسداب، فإنه ينطبق بطريق التطابق واملوافقة عىل أهل السنة الذين يصدقون باملهدي

 املجهول يف عامل الغيب، فهام يف فساد االعتقاد به سيان.

فبيت الشعر للسفاريني عىل احلالتني غري صواب وال صحيح، والسفاريني رمحه اهللا هو 

 أقو من ثبت دعائم عقيدة املهدي يف قلوب املسلمني.

ابيهام عن فقد نزها كتصحيح البخاري ومسلم : إن املهدي مل يذكر يف القرآن، وال يف ثالثـًا

 ذكره، وعن احلديث عنه مع رواج اخلرب عنه يف زماهنام، فال نر ذلك إال لضعف أحاديثه عند مها.

بعث بجوامع الكلم، فكان خيترص احلكم الكثرية يف الكلامت  ملسو هيلع هللا ىلص: إن رسول اهللا رابعـًا

ها العادُّ ألحصاهااليسرية، تقول عائشة:  وأحاديث  .!*" لقد كان رسول اهللا يتكلم بكلامت لو عدّ

املهدي هي بمثابة حديث ألف ليلة وليلة، قد أحصاها الشوكاين فيام يزيد عىل مخسني حديثًا، 

ا، منها ما يشري إىل أن املهدي هو عيل بن أيب طالب،  وكلها متخالفة ومضطربة ينقض بعضها بعضً

بن احلنفية، وأنه حي يف ومنها ما يشري إىل أنه احلسن أو بنوه من بعده، ومنها ما يشري إىل أنه حممد ا

جبل رضو بني مكة واملدينة، وعنده عينا عسل وماء، ومنها ما يشري إىل أنه رجل اسمه 

ا عىل الركب أو عىل الثلج، إىل غري ذلك من  احلارث، ويؤمر بالسعي إليه لبيعته ولو حبوً

 األحاديث التي يعلم كل عاقل بأن رسول اهللا منزه عنها.
ا ي رسول اهللا وال من رشعه، أن حييل أمته عىل التصديق برجل يف : مل يكن من هدخامسً

عامل الغيب وهو من أهل الدنيا، ومن بني آدم فيخرب عنه أنه يفعل كذا وكذا، مما يوجب 

 االختالف واالضطراب بني األمة.

: بام أن املهدي بصفة ما يزعمون، وأن اسمه كاسم الرسول حممد بن عبد اهللا، وأنه سادسـًا

 اجلبهة، أقنى األنف ومن قريش، فإن هذه الصفة توجد بكثرة يف كثري من األرشاف.أجىل 

                          
 .عليه متفق  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٤٢

وبام أنني من هؤالء األرشاف، من ذرية احلسن بن عيل، فإنه لو خرج رجل من األرشاف 

اسمه حممد بن عبد اهللا، وهو أجىل اجلبهة أقنى األنف، ويدعي أنه املهدي، فإنني أول من يقاتله 

من أتا�م «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصب يريد أن يفسد الدين، ويشق عصا املسلمني، والنبي العتقادي أنه كذا

 .!*"»وأمر�م مجيع ير�د أن يفرق مجاعت�م فاقتلوه

: إن من صفة املهدي الذي يدعون خروجه، وأن مقامه يف الدنيا سبع سنني أو تسع سابعـًا

واملنامات؟ وهل تنزل سنني يف احلديث اآلخر، وهل هو يؤيد باخلوارق واملعجزات أو باألحالم 

معه املالئكة حتارب معه، أو اجلن تسخر له كام سخرت لداود؟ وهل هو أكرم عىل اهللا من حممد 

رسول اهللا الذي مكث ثالثًا وعرشين سنة، كلها جياهد وجيادل ويصرب عىل الألواء والشدة، 

كة يمده اهللا هبم، وقد ويتبع السنن الكونية من الطرق املوصلة إىل نجاحه، والقرآن يؤيده واملالئ

ج رأسه   ، وكرست رباعيته، ودلوه يف حفرة ظنوه ميتًا وذلك يف وقعة أحد.ملسو هيلع هللا ىلصشُ

ومع هذا كله مل يتمكن من بسط العدل إال يف جزيرة العرب، وهي نقطة صغرية بالنسبة إىل 

 سعة الدنيا.

 أفيكون املهدي املنتظر أعز عىل اهللا من حممد رسول اهللا؟!

املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا، علامءهم وعامتهم، متفقون عىل قتال : إن مجيع ثامنًا

من يدعي أنه املهدي كام مىض منهم ذلك يف كل زمان ومكان، مع كثرة من يدعي أنه املهدي، 

 العتقادهم أهنا دعو باطلة ال صحة هلا.

حلالة هذه؟ وال يزالون يقاتلون من يدعي أنه املهدي حتى تقوم الساعة، فأين املهدي وا

 وصار املهدي كاملوجود يف األذهان دون األعيان.

ا : اتفق العلامء عىل أن الصحابة كلهم عدول، فال ينسب إليهم يشء من تعمد الكذب، تاسعً

لكنه يف القرن األول ثم الثاين شمل الناس فتن مثل فتنة اجلمل وصفني، ثم فتنة النهروان يف قتال 

                          
 .رضيح بن عرفجة حديث من مسلم أخرجه  )١(



 ٢٤٣  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

بري مع عبد امللك ابن مروان واحلجاج، ثم فتنة مقتل مصعب بن عيل للخوارج، ثم فتنة ابن الز

 الزبري مع عبد امللك بن مروان يف العراق، ثم فتنة املختار بن أيب عبيد وقتله لعبيد اهللا بن زياد.

وعىل أثر هذه الفتن انترشت األهواء يف الناس إىل حالة أهنم يتقاذفون بالسب والشتم عىل 

 اهللا عنه وأنصاره يسبون معاوية وبني أمية، وبنو أمية وأنصارهم املنابر، فأصحاب عيل ريض

يقابلوهنم بمثل ذلك إىل بداية والية اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز فرفع هذا السب، وجعل 

يَ�ِٰن َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو﴿ بدله: ِيَن َسَبُقونَا بِٱۡ�ِ ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا ٱ�َّ �َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ
  .]١٠احلرش: [ ﴾١٠َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم 

ا: إن الدين كامل بوجود رسول اهللا ونزول كتاب اهللا، ومل خيلف رسول اهللا شيئًا منه ال  عارشً

�ۡ ﴿ يف السامء وال يف األرض، يقول تعاىل:
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم ٱۡ�َۡوَم أ

  .]٣املائدة: [ ﴾نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِيٗنا
 .!*"»لقد تر�ت في�م ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب اهللا وسنيت«يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

كام ال  ملسو هيلع هللا ىلصهلذا رصنا يف غنى وسعة عن دين وعدل يأيت به املهدي، فال مهدي بعد رسول اهللا 

 نبي بعده.

 لوامع أنوارهوالسفاريني يف  ،هنايتهوابن كثري يف  ،سننه: إن العلامء كأيب داود يف حادي عرش

وغريهم، قد أدخلوا أحاديث املهدي يف مجلة أرشاط الساعة مع أحاديث الدجال والدابة، 

ويأجوج ومأجوج، وأحاديث الفتن. فكل هذه ال يتعرض هلا نقاد احلديث بتصحيح وال 

أهنا أحاديث مبنية عىل التساهل، ويدخل فيها الكذب والزيادات، متحيص، لعلمهم 

واملدرجات، والتحريفات وليست باليشء الواقع يف زماهنم، وال من أحاديث أحكامهم، وأمور 

 حالهلم وحرامهم.

ويف القرن التاسع ملا كثر املدعون للمهدي، وثارت الفتن بسببه كام ذكرها املسعودي يف 

                          
 .جابر حديث من مسلم أخرجه  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٤٤

ضطر بعض املحققني من العلامء أن ينقدوا أحاديث املهدي ليعرفوا قوهيا من فعند ذلك ا ،تارخيه

ضعيفها، وصحيحها من سقيمها، لكون احلوادث يف احلياة هي أم االخرتاعات، فتصد ابن 

لتدقيق التحقيق فيها، فنخلها ثم نثرها حديثًا حديثًا، وبني عللها كلها، وأن  مقدمتهخلدون يف 

نهم املتهم بالتشيع والغلو، ومنهم من يرفع احلديث إىل الرسول بدون أن من رواهتا الكذوب، وم

 يتكلم به الرسول، ومنهم من ال حيتج به.

 وخالصته أنه حكم عىل أحاديث املهدي بالضعف.

لكن رأينا بعض العلامء يف هذا الزمان يعرتض عىل تصحيحات ابن خلدون قائالً: إنه 

اض ال موقع له من الصحة، فإن ابن خلدون عامل مؤرخ، وليس بصاحب حديث. وهذا االعرت

ا لعرشة أحاديث أو  ا ال يمنع من كونه حمققً جليل، وال يقول أحد فيه إال اخلري، وكونه مؤرخً

أكثر، لكون التحقيق سهل عىل مثله عند توفر اآلالت والكتب املؤلفة عن صفات الرواة... 

لتاريخ، كام أنه من شؤون علم احلديث، ودراسة األشخاص وعدالتهم والقدح فيهم من شؤون ا

 .فتح الباريوكان البن خلدون مناظرات ومساجالت يف الرد مع ابن حجر صاحب 

وقد رأينا من يؤيد قول ابن خلدون من العلامء املتقدمني، والراقني يف العلم واملعرفة، 

املنار املنيف عن واالعتصام بالكتاب والسنة، ومنهـم: العالمة ابن القيم فقد ذكر يف كتابه 

 التحقيق املعترب عن أحاديث املهدي املنتظروضعفها كام سنورد كالمه بطوله يف  أحاديث املهدي

 من كتابنا هذا فلرتاجع.

فقد جعل املهديني واإلمامية من أهل البدع،  !*"االعتصامومنهم اإلمام الشاطبي يف كتابه 

ا للحجة والعذر، ويعني باملهديني: الذين يصدقون بخروج املهدي، ود ونك كالمه بلفظه إثباتً

وإزالة للشبهة والعذل، قال بعد كالم له سبق يف املتبعني ألهل األهواء والبدع:وكذلك من اتبع 

املهدي املغريب املنسوب إليه كثري من بدع املغرب فهو يف اإلثم والتسمية مع من اتبع إذا انتصب 

ا عليها. ا هلا وحمتجًّ  نارصً

                          
 .بعدها وما ١٢٩ صفحة انظر  )١(



 ٢٤٥  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

بسبب اإلعراض عن الدليل، واالعتامد عىل الرجال أقوام خرجوا بسبب  وقال: ولقد زل

 ذلك عن جادة الصحابة والتابعني، واتبعوا أهواءهم بغري علم، فضلوا عن سواء السبيل.

وقال: مذهب الفرقة املهدوية التي جعلت أفعال مهدهيم حجة، وافقت حكم الرشيعة أو 

إيامهنم، من خالفها كفروه وجعلوا حكمه حكم خالفت، بل جعلوا أكثر ذلك أنفحة يف عقد 

 .!*"الكافر األصيل

وبذلك تنقطع حجة من ادعى أنه مل يسبق اإلمام ابن خلدون أحد من العلامء يف تضعيف 

أحاديث املهدي، وقد كاد أن ينعقد اإلمجاع من العلامء املتأخرين من أهل األمصار يف تضعيف 

، بدليل التعارض ملسو هيلع هللا ىلصة عىل لسان رسول اهللا أحاديث املهدي، وكوهنا مصنوعة وموضوع

والتناقض، واملخالفات واإلشكاالت، مما جيعل األمر جليًّا للعيان، وال خيفى إال عىل ضعفة 

 األفهام، واهللا هيدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم.

جاء بجلب املصالح وتكثريها، ودرء املفاسد واملضار وتقليلها،  ملسو هيلع هللا ىلص: هو أن النبي ثاين عرش

التصديق باملهدي والدعوة إىل اإليامن به يرتتب عليه فنون من املضار واملفاسد الكبار، وأن 

والفتن املتواصلة التي تكون اآلخرة منها رش من األوىل، مما ينزه الرسول عن اإلتيان بمثلها، فهي 

خلوف يستعيذ منها يف أدبار الصلوات، وقد الزم الناس ا ملسو هيلع هللا ىلصمن فتنة احلياة التي كان رسول اهللا 

والوجل من االبتالء بفتنة املدعي أنه املهدي وبشيعته وأعوانه من الشباب الطائش الذين هم 

الغوغاء واهلمج السذج أتباع كل ناعق، ويميلون مع كل صايح، والغوغاء هم عون الظامل ويد 

 الغاشم يف كل زمان ومكان، فيرتتب عىل التصديق به فتنة يف األرض وفساد كبري، وما يقع يف

قلوب الناس من اعتقاده هو أكرب وأنكر، فإن الفتنة أشد من القتل فال يالم وال يأثم من أنكره إذ 

 األصل عدم صحته.

فإن اهللا سبحانه يف كتابه وعىل لسان نبيه ال يوجب اإليامن برجل جمهول يف عامل الغيب، وهو 

                          
 .بعدها وما ٣٠١:  االعتصام كتاب انظر  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٤٦

ربه مما جيب اإليامن به،  من بني آدم، ليس بملك مقرب، وال نبي مرسل، وال يأيت بدين جديد من

ثم يرتك الناس يتقاتلون عىل التصديق والتكذيب به، فإن هذا مما ينايف رشيعته التي جعلها اهللا 

 .]١٢٨التوبة:[﴾١٢٨َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م بِٱلُۡمۡؤِمنَِ� رَُءوٞف رَِّحيٞم ﴿ رمحة لعباده
 دمه، مع أنه من املحال بأن يكون عىل صفة ما ذكروا..فوجود هذا أرض عىل الناس من ع

أما اعتقاد بطالنه، وعدم التصديق به فإنه يعطي القلوب الراحة والفرح واألمان 

ِ ﴿ واالطمئنان، والسالمة من الزعازع واالفتنان ُ فِۡتنََتُهۥ فَلَن َ�ۡملَِك َ�ُۥ مَِن ٱ�َّ َوَمن يُرِدِ ٱ�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ًٔ َشۡ� 

ُ
ۚ أ ۡ�َيا ِخۡزٞيۖ َولَُهۡم ِ� ٱ�ِخَرةِ َعَذاٌب  ا ن ُ�َطّهَِر قُلُو�َُهۡمۚ لَُهۡم ِ� ٱ�ُّ

َ
ُ أ ِيَن لَۡم يُرِدِ ٱ�َّ ٱ�َّ

  .]٤١املائدة: [ ﴾٤١َعِظيٞم 
إن فكرة املهدي هذه هلا أسباب سياسية واجتامعية ودينية، وكلها نبعت من عقائد الشيعة، 

 عها، وذلك بعد خروج اخلالفة من آل البيت.وكانوا هم البادئني باخرتا

واستغلت الشيعة أفكار اجلمهور الساذجة، وحتمسهم للدين والدعوة اإلسالمية فآتوهم 

يف ذلك،  ملسو هيلع هللا ىلصمن هذه الناحية الطيبة الطاهرة، ووضعوا األحاديث يرووهنا عن رسول اهللا 

لبساطته، وسكت  وأحكموا أسانيدها، وأذاعوها من طرق خمتلفة فصدقها اجلمهور الطيب

 رجال الشيعة ألهنا يف مصلحتهم.

وكانت بذلك مؤامرة شنيعة أفسدت هبا عقول الناس، وامتألت بأحاديث ترو وقصص 

 ، وبعضها إىل أئمة أهل البيت، وبعضها إىل كعب األحبار.ملسو هيلع هللا ىلصتقص، نسبوا بعضها إىل النبي 

م كام كان من أثر وكان لكل ذلك أثر سيِّئ يف تضليل عقول الناس، وخضوعهم لألوها

ذلك الثورات واحلركات املتتالية يف تاريخ املسلمني، ففي كل عرص خيرج داع أو دعاة يزعم أنه 

املهدي املنتظر، ويلتف حوله طائفة من الناس، ويتسببون يف إثارة الكثري من الفتن، وهذا كله من 

 يف خلقه وال تتفق مع العقل جراء نظرية خرافية هي نظرية املهدي وهي نظرية ال تتفق مع سنة اهللا

 الصحيح السليم.

* * * 



 ٢٤٧  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

 

 التحقيق املعترب عن أحاديث املهدي املنتظر

ا وليس برصيح، وبني ما يزعمونه  علم أن أحاديث املهدي تدور بني ما يزعمونه صحيحً

ا  ملسو هيلع هللا ىلصرصحيًا وليس بصحيح، وأننا بمقتىض االستقراء والتتبع مل نجد عن النبي  حديثًا صحيحً

 تكلم فيه باسمه. ملسو هيلع هللا ىلصيعتمد عليه يف تسمية املهدي، وأن الرسول رصحيًا 

وقد نزه البخاري ومسلم كتابيهام عن اخلوض يف أحاديث املهدي، كام أنه ليس له ذكر يف 

 القرآن، هلذا ال ننكر عىل من أنكره، وإنام اإلنكار يتوجه عىل من اعتقد صحة خروجه.

، والتي رواها أبو داود واإلمام أمحد وسنتكلم عىل األحاديث التي يزعموهنا صحيحة

والرتمذي وابن ماجه، وكلها متعارضة وخمتلفة، ليست بصحيحة وال متواترة، ال بمقتىض اللفظ 

 وال املعنى.

 احلديث األول:

ال يزال هذا ادلين «يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصرو أبو داود يف سننه عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي 

لكهم من «. ثم قال كلمة فقلت أليب: ما قال؟ قال: »خليفة قائًما حىت ي�ون علي�م اثنا عرش

ا وأصالً يف أحاديث املهدي بحيث يستقي منه أهل  »قر�ش فاجلواب أن هذا احلديث جيعلونه رأسً

السنة الذين يصدقون بصحة خروج املهدي، كام يستقي منه الشيعة حيث يرون أن إمامهم حممد 

 بن احلسن العسكري هو الثاين عرش.

ا يف هذا احلديث، ال بمقتىض الترصيح وال التلميح، وبم قتىض التأمل مل نجد للمهدي ذكرً

فاالستدالل به، عىل فرض صحته، غري موافق وال مطابق، فإنه ال ذكر للمهدي فيه ومل يقل يف 

 احلديث: إن أحدهم املهدي. حتى يكون حجة.

ا بني السنة والشيعة، وك ل منهم استدل هبذا احلديث، وقد صار أمر املهدي وخروجه مشرتكً



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٤٨

وقد سامه العالمة ابن كثري يف هنايته باخلليفة، وجعله بصف اخللفاء الراشدين أيب بكر وعمر 

 وعثامن وعيل.

وقد انتهت بوفاة عيل بن أيب طالب  .!*"»اخلالفة بعدي ثالثون سنة«: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال النبي 

 ريض اهللا عنه.

 فقال: كام أن السفاريني سامه باإلمام وباخلاتم

ــــيح ــــاتم الفص ــــام اخل ــــا اإلم  منه
 

ـــــــيح  ـــــــدي واملس ـــــــد امله  حمم
 

وال أدري من أين وجدوا بأن رسول اهللا قال يف هؤالء األئمة إن أحدهم املهدي أو إنه 

اإلمام أو اخلليفة، وما هو إال حمض املبالغة يف الغلو يف القول بخروجه حتى أدخلوا هذا االعتقاد 

 لعامة، وحتى أدرجوه يف عقيدة أهل السنة واجلامعة.يف قلوب بعض العلامء، وأكثر ا

ال يزال هذا ادلين قائًما حىت ي�ون «: ملسو هيلع هللا ىلصواحلق أن حديث جابر بن سمرة يف قول النبي 

ينبغي أن حيمل عىل الواقع امللموس واملشاهد باألسامع واألبصار،  .»علي�م اثنا عرش خليفة

القرون الثالثة املفضلة، والذين قام هبم أمر وذلك يف محله عىل حكام املسلمني الذين كانوا يف 

الدنيا والدين ومجاعة املسلمني، وهم أبو بكر وعمر وعثامن وعيل ومعاوية بن أيب سفيان ثم عبد 

امللك بن مروان ثم ابنه الوليد ابن عبد امللك، ثم سليامن بن عبد امللك ثم عمر بن عبد العزيز، ثم 

د امللك ثم يزيد بن الوليد، ومن بعده إىل مروان بن حممد، ثم يزيد بن عبد امللك، ثم هشام بن عب

انتقلت اإلمامة إىل بني العباس ومنهم: املنصور، ثم ابنه املهـدي، ثم هارون الرشيد إىل من 

بعدهم ممن استقام هبم أمر الدنيا والدين ومجاعة املسلمني، ومن بعد هؤالء عامد الدين زنكي، 

 وصالح الدين األيويب.ونور الدين حممود الشهيد، 

فال ينبغي أن نبخس هؤالء حقهم، أو ننسى حماسنهم، أو نجحد عموم عدهلم الذي طبق 

مشارق األرض ومغارهبا، ثم نحمله عىل املهدي الذي ال خيرج بزعمهم إال زمن عيسى ابن 

                          
 .سفينة حديث من الكبري يف الطرباين أخرجه  )١(



 ٢٤٩  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

 مريم، وهو جمهول يف عامل الغيب.

وجد فيهم ما يعابون به كام قالوا وال نقول: إن هؤالء ليس فيهم عيوب وال ذنوب، بل قد ي

حيث قال يف  ملسو هيلع هللا ىلصيف معاوية وقتاله لعيل، وكون عيل أحق هبذا األمر منه بشهادة رسول اهللا 

تقتلك الفئة «وقد قاتلهم عيل، وقال يف عامر:  .!*"»يقتلهم أو� الطائفت� باحلق«اخلوارج: 

حتت عفو اهللا ومغفرته، إذ ال وقد قتله أصحاب معاوية، وهذه كلها ذنوب خاضعة  .!+"»ابلاغية

يلزم أن حتبط سائر عمله، وماضيه ومستقبله، واحلسنات يذهبن السيئات، فقد حكم معاوية 

 عرشين سنة، واستقام عليه أمر الدنيا والدين ومجاعة املسلمني.

وقبله قد قاتل الزبري وطلحة يف وقعة اجلمل عليًّا ريض اهللا عنهم أمجعني، ومع هذا فقد قال 

َونَزَۡ�َنا َما ِ� ﴿ ريض اهللا عنه: إين أرجو أن أكون أنا والزبري وطلحة من الذين قال اهللا فيهم: عيل
َتَ�ٰبِلَِ�  رٖ مُّ ُ�ُ ٰ   .]٤٧احلجر: [ ﴾٤٧ُصُدورِهِم ّمِۡن ِغّلٍ إِۡخَ�ٰنًا َ�َ

 فمتى قلنا: إن االثني عرش خليفة الذين استقام هبم الدين لن خيرجوا عن هؤالء األئمة

الذين أعز اهللا هبم الدين، ومجع هبم شمل املسلمني مل نكن آثمني، بدالً من أن نحيل أحدهم إىل 

تسميته باملهدي، ثم نجعله خياالً غيبيًّا يوجد يف األذهان دون األعيان، إذ هذا من التخرص 

 والظنون، والقول عىل اهللا وعىل رسوله بغري حق.

 احلديث الثاين:

لو لم «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن طريق أيب نعيم عن عيل ريض اهللا عنه أن النبي  سننهرو أبو داود يف 

 .»يبق من ادلنيا إال يوم واحد بلعث اهللا رجالً منا يملؤها عدالً كما ملئت جوًرا

ا.  ورواه اإلمام أمحد عن طريق أيب نعيم، ورواه الرتمذي أيضً

ة، وهي ليست واجلواب: إن هذا احلديث هو من مجلة األحاديث التي يزعموهنا صحيح

                          
 .اخلدري سعيد أيب حديث من مسلم أخرجه  )١(

 .سلمة أم حديث من مسلم أخرجه  )٢(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٥٠

 برصحية يف الداللة عىل املعنى الذي ذكروه، إذ ليس فيها ذكر للمهدي.

وعىل فرض صحته، فإنه ال مانع من جعل هذا الرجل الذي يمأل األرض عدالً من حكام 

 املسلمني الذين مضوا وانقضوا واستقام عليهم أمر الدنيا والدين ومجاعة املسلمني.

ن من أهل ديننا وملتنا، عىل أن وجود رجل يمأل األرض عدالً حيتمل أن يكو» منَّا«فقوله: 

ا يكاد أن يكون من املحال، فقد خلق اهللا الدنيا وخلق فيها املسلم والكافر، والرب  كام ملئت جورً

ُ بَِما َ�ۡعَملُونَ ﴿ والفاجر كام قال سبحانه: ۡؤمِٞنۚ َوٱ�َّ ِي َخلََقُ�ۡم فَِمنُ�ۡم َ�فِرٞ َوِمنُ�م مُّ  ٱ�َّ
لكون الدنيا دار ابتالء وامتحان، واملصارعة ال تزال قائمة بني احلق  .]٢التغابن: [ ﴾٢بَِصٌ� 

 والباطل، وبني املسلمني والكفار.
ما أنتم يف األمم املكذبة للرسل إال اكلشعرة ابليضاء «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  صحيح مسلمويف 

يقول اهللا: يا آدم ابعث بعث انلار. «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيحني أن النبي  .»يف ج� اثلور األسود

فيقول: يا ر� وما بعث انلار؟ فيقول: من لك ألف �سعمائة و�سعة و�سعون يف انلار وواحد يف 
 .»اجلنة

وعىل كل حال فإنه ليس يف احلديث الترصيح باسم املهدي، وال زمانه وال مكانه وال اإليامن 

الذين استقام هبم الدين، وبسطوا العدل يف مشارق به، وال يمتنع كونه من مجلة اخللفاء السابقني 

 األرض ومغارهبا بني املسلمني وبني من يعيش معهم من املخالفني هلم يف الدين.

 وهذا احلديث هو من مجلة األحاديث التي يزعموهنا صحيحة وليست برصحية.

 احلديث الثالث:

املهدي م� أج� «: ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول اهللا سننهرو أبو داود يف 

 .»اجلبهة، أق� األنف، يمأل األرض عدالً كما ملئت جورًا، يمكث يف األرض سبع سن�

: إن هذا بمعنى احلديث األول ما عدا األوصاف، من كونه أجىل اجلبهة أقنى األنف، واجلواب

 وال يقينًا، وهذه األوصاف موجودة يف كثري من الناس وخاصة األرشاف، فال تفيد باملهدي علامً 



 ٢٥١  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

منزه عن أن حييل أمته عىل هذه األوصاف املوجودة يف أكثر بني آدم، وال يأيت من  ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهللا 

اتصف هبا بكتاب من ربه يصدق قوله، وال بدين جديد يكمل به دين حممد رسول اهللا، وليس 

مركبًا  بملك مقرب وال نبي مرسل، وقد صارت دعو املهدي، واالتصاف باألوصاف املذكورة،

للكذابني الدجالني، فكل واحد منهم حياول أن يكون هو، فيقع الناس يف مشكلة مل حتل، وفتنة ال 

 تنتهي يتوارثها جيل بعد جيل حتى تقوم الساعة، وحاشا أن يأيت هبا رسول اهللا ألمته.

 احلديث الرابع:

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص عن أم سلمة ريض اهللا عنها قالت: سمعت رسول اهللا سننهرو أبو داود يف 

 .»املهدي من عرت� ومن فاطمة«

فاجلواب أن نقول: إن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه، وأم سلمة، وأبا سعيد اخلدري، وابن 

، وإنام حدث ملسو هيلع هللا ىلصمسعود وسائر الصحابة كلهم إن شاء اهللا منزهون عن الكذب عىل رسول اهللا 

 وضع أمثال هذه األحاديث وصياغتها من الغالة الزنادقة.

عىل حديث أم سلمة هذا وأعله بالبطالن. قال أبو جعفر  هتذيب السننتعقب صاحب  وقد

العقييل: إن هذا احلديث يرو عن أيب نفيل العقييل، وإنه من قول نفيل، وال يتابع عليه وال نعرفه 

 .ملسو هيلع هللا ىلصإال منه، وذكر البخاري أن يف سنده زياد بن بيان، وقد وهم يف رفعه إىل رسول اهللا 

مما قلنا: إنه رصيح يف ذكر املهدي، لكنه ليس بصحيح ال يف سنده وال متنه، ومل  فهذا احلديث

 وهم أقارب الشخص، وال اسم املهدي. ،حيفظ عن رسول اهللا اسم العرتة

 احلديث اخلامس:

ي�ون اختالف عند موت «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  عن أم سلمة: سننه رو أبو داود يف

نة هارً�ا إىل مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو خليفة، فيخرج رجل من أهل املدي
اكره، فيبايعونه ب� الر�ن و املقام، و�ُبعث إيله بعث من الشام، فتخسف بهم ابليداء ب� مكة 
واملدينة، فإذا رأى انلاس ذلك آتاه أبدال الشام، وعصائب أهل العراق، فيبايعونه، ثم ينشأ رجل 



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٥٢

إيلهم بعًثا، فيظهرون عليهم، وذلك بعث لكب، واخليبة ملن لم  من قر�ش، أخواهل لكب فيبعث
فيقسم املال، و�عمل يف انلاس �سنة نبيه، و�ليق اإلسالم  -أو قال: بيعة لكب-�شهد غنيمة لكب 

 .»جبرانه إىل األرض، فيلبث سبع سن�، تم يتو�، و�ص� عليه املسلمون

ليس للمهدي فيه سو ذكر رجل : إن هذا احلديث ليس بصحيح وال برصيح، وفاجلواب

ا من املدينة إىل مكة، ويبعد كل البعد أن يصدر هذا اخلرب عن أم سلمة، فإهنا ليست  خرج هاربً

كتاب الآليلء معروفة برواية احلديث كهذا، وبطالنه يظهر من دراسته، ولقد رصح السيوطي يف 

 بأنه موضوع، واملوضوع: هو املكذوب عىل الرسول. املصنوعة

خليفة قد مات فوقع من بعده اختالف، وملا قتل ابن الزبري ألزم احلجاج الناس بأن وكم 

يبايعوا لعبد امللك بن مروان بني الركن واملقام، أفيقال: إنه هو؟ وألن حوادث الزمان ال تنضبط، 

وليس من شأن الرسول، وال من شأن عاملَ الغيب، أن خيرب أمته بكل حادثة حتدث من بعد موته 

ا ينكر فيه حديث أبدال الشام ورايات إىل ي وم القيامة، وقد رأيت لشيخ اإلسالم ابن تيمية كالمً

 العراق، ويقول: إنه ال صحة له.

فأقول: يا رب أميت. فيقال: إنك «أنه يؤخذ بأناس من أمته ذات الشامل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخرب النبي 

َما ﴿ قول كما قال العبد الصالح:ال تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: بعًدا وسحًقا ملن غّ� بعدي، أ
ا ُدمۡ  َ َرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۚ َوُ�نُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ ِن ٱۡ�ُبُدواْ ٱ�َّ

َ
َمۡرتَِ� بِهِۦٓ أ

َ
ُت �ِيِهۡمۖ قُۡلُت لَُهۡم إِ�َّ َمآ أ

ءٖ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ نَت َ�َ

َ
نَت ٱلرَّ�ِيَب َعلَۡيِهۡمۚ َوأ

َ
ۡيتَِ� ُكنَت أ ا تَوَ�َّ  .!*"»]١١٧املائدة: [ ﴾١١٧َشِهيٌد فَلَمَّ

ثم يليق اإلسالم جبرانه ب� « :وأما قوله يف الرجل الذي من قريش والذي يبايعه الناس

 .»انلاس سبع سن�، ثم يتو� فيص� عليه املسلمون

فكم من رجل من قريش توىل احلكم عىل الناس، وألقى اإلسالم بجرانه يف زمانه، 

فادوا يف زمانه باإليامن واألمان وزيادة االطمئنان، ثم نرش العدل يف واجتمعت عليهم كلمته واست

 مجيع األوطان، ومكث يف واليته سنني طويلة دون أن يسمى املهدي.

                          
 .اخلدري سعيد أيب حديث من البخاري أخرجه  )١(



 ٢٥٣  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

 أما هذا الرجل الذي ال يمكث يف واليته عىل الناس إال سبع سنني فإنه يفء زائل.

ا وكفرً  ا؟ فهل يغزو الناس وكيف يمأل األرض عدالً يف سبع سنني، وقد ملئت جورً

 باألحالم يف املنامات، أو يغزو الناس باملالئكة أو باجلن؟

، الذي جادل وجاهد وصرب عىل الألواء ملسو هيلع هللا ىلصوهل هذا الرجل أفضل من رسول اهللا 

والضنك والشدة، وأوذي يف اهللا، وشج رأسه، وكرست رباعيته، ومشى عىل طريق السنن 

سنة، ومل يتمكن من ملء األرض عدالً إال يف اجلزيرة  املعتادة، واستقام عىل ذلك ثالثًا وعرشين

العربية، التي هي بمثابة النقطة بالنسبة إىل سعة الدنيا، ومتى صدقنا هبذا احلديث فإننا نكون ممن 

، مع العلم أنه مل يذكر اسم املهدي فيه، فسقط االستدالل ملسو هيلع هللا ىلصيفضل هذا الرجل عىل النبي حممد 

 ص معني هو حتكم بغري علم، إذ هذا يعود إىل علم الغيب.به، إذ الرجل مبهم، وتعيني شخ

 احلديث السادس:

�رج رجل «: ملسو هيلع هللا ىلصبسنده إىل عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه قال: قال النبي  داود رو أبو

من وراء انلهر يقال هل: احلارث بن حران ىلع مقدمة رجل يقال هل: منصور، يوطئ أو يمّ�ن آلل 
 .»إجابته«أو قال:  »، وجبت ىلع لك مؤمن نرصتهملسو هيلع هللا ىلصل اهللا �مد كما مكنت قر�ش لرسو

: إن هذا احلديث هو من مجلة ما أورده أبو داود يف سننه عن املهدي، وإنه يبعد كل فاجلواب

ا ال باللفظ وال باملعنى، فليس هو  البعد عن املعنى الذي أرادوا، فليس فيه ذكر للمهدي قطعً

ارات الكذب تلوح عليه جلية، إذ ال يوجب الرسول بصحيح وال برصيح وال متواتر، وإن أم

 عىل أمته البيعة لرجل جمهول اسمه احلارث خيرج من وراء النهر، ويوطئ امللك آلل حممد.

يا معرش قر�ش اشرتوا أنفس�م من عذاب اهللا، ال أغ� «لقريش:  ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال النبي 

اهللا شيًئا، يا فاطمة بنت �مد عن�م من اهللا شيًئا، يا عباس بن عبد املطلب ال أغ� عنك من 
 .!*"»سلي� من مايل ال أغ� عنك من اهللا شيًئا

                          
 .هريرة أيب حديث من عليه متفق  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٥٤

فليس من شأن الرسول، وال من عمله، وال من خلقه ودينه، أن يمهد امللك ويوطد البيعة ألهل 

 .!*"»يأىب اهللا ورسوهل إال أبا ب�ر«بيته، ولو كان كذلك لقدم عليًّا عىل أيب بكر يف البيعة، وملا قال: 

وهلذا قال الصحابة عند بيعته: رضيك رسول اهللا لديننا أفال نرضاك لدنيانا؟ بل قال 

يف حديث العرباض بن سارية الذي رواه اإلمام أمحد، وأبو داود، والرتمذي،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا

عن العرباض قال: وعظنا رسول اهللا موعظة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون فقلنا: 

نا قال: يا رسول اهللا كأ أوصي�م بالسمع والطاعة و�ن تأمر علي�م «هنا موعظة مودع، فأوصِ

 كث�ًا، فعلي�م �سنيت وسنة اخللفاء 
ً
ا
ً
عبد حبيش، فإن من يعش من�م فس�ى اختالف

الراشدين املهدي� من بعدي تمسكوا بها، وعضوا عليها بانلواجذ، و�يا�م و�دثات األمور 
 .»فإن لك �دثة بدعة

 .!+"»إن�م سرتون بعدي أثرة فاصربوا حىت ترو� ىلع احلوض«ل ألهل بيته: قا ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 واألثرة: االستئثار باليشء عن اآلخرين.

يف عقر داره  ملسو هيلع هللا ىلصوقريش مل متهد آلل حممد امللك، إنام قاتلهم عليه، فقد غزت قريش النبي 

ن الدنيا دار أنكاد يوم بدر، ويوم أحد، ويوم األحزاب، وإنام بذلوا له الطاعة بعد فتح مكة، أل

وأكدار، ودار رشور وأرضار، وأشد الناس فيها بالء األنبياء، ثم األمثل فاألمثل، واآلخرة عند 

 ربك للمتقني.

 احلديث السابع:

رو اإلمام أمحد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا ياسني العجيل عن إبراهيم بن حممد ابن احلنفية 

وقد  .»املهدي منا أهل ابليت يصلحه اهللا يف يللة«: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبيه عن عيل قال: قال رسول اهللا 

ا عن التوفيق، والفهم  رأيت من ينتقد هذا احلديث قائالً: والعجيب أن يكون املهدي بعيدً

                          
 . »واملؤمنون اهللا يأبى: «بلفظ عائشة حديث من مسلم أخرجه  )١(

 .حضري بن أسيد عن ومسلم البخاري أخرجه  )٢(



 ٢٥٥  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

 والرشد، ثم هيبط عليه الصالح يف ليلة ليكون يف صبيحتها داعية هداية ومنقذ أمة.

 عجيل ضعيف.ورواه ابن ماجه عن عثامن بن أيب شيبة، وقال: ياسني ال

فهذا من مجلة األحاديث التي فيها الترصيح باسم املهدي، لكنها ليست بصحيحة كام أشار 

ا عن اهلداية  ابن ماجه إىل تضعيفه، ومن األمر العجيب يف هذا احلديث كون املهدي بعيدً

ا ومنقذ  ا مهديًّ أمة من والتوفيق والرشد، ثم هيبط عليه الصالح يف ليلة فيكون يف صبيحتها: هاديً

 جورها وفجورها.

 احلديث الثامن:

رو أبو داود عن هارون بن املغرية، حدثنا ابن أيب قيس عن شعيب بن خالد عن أيب 

، وسيخرج من ملسو هيلع هللا ىلصإسحاق قال: نظر عيل إىل ابنه فقال: إن ابني هذا سيد كام سامه رسول اهللا 

م ذكر قصة يمأل األرض ث .صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه يف اخللق، وال يشبهه يف اخللق

عدالً... وهذا يعد من كالم عيل ريض اهللا عنه، وليس بحديث عن رسول اهللا، فسقط االحتجاج 

 به، ومن املحتمل أن يكون مكذوبًا عىل عيل به.

 احلديث التاسع:

من حديث سفيان الثوري بسنده عن عبد اهللا بن مسعود، عن  سننهرو أبو داود يف 

ل اهللا ذلك ايلوم حىت يُبعث فيه رجل م�، أو من لو لم ي«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي بق من ادلنيا إال يوم لطوَّ

أهل بييت يواطئ اسمه اس� واسم أبيه اسم أيب، يمأل األرض قسًطا وعدالً كما ملئت جورًا 
 ورواه أمحد والرتمذي وقال: حسن صحيح. .»وظلًما

البيت، كهذه األحاديث  : إن علامء احلديث قد حتاشوا عن كثري من أحاديث أهلواجلواب

عن أبى صحيح البخاري وأمثاهلا، لكون الغالة قد أكثروا من األحاديث املكذوبة عليهم. ويف 

ال والذي خلق احلبة وبرأ جحيفة، قلت لعيل ريض اهللا عنه: هل خصكم رسول اهللا بيشء؟ فقال: 

العقل هذه الصحيفة؟ قال:  قلت: وما يف .النسمة إال فهامً يعطيه اهللا رجالً، وما يف هذه الصحيفة



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٥٦

واملؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم ويف رواية:  ،وفكاك األسري، وأن ال يُقتل مسلم بكافر

ومل يذكر شيئًا من هذه األحاديث التي هي من عامل الغيب، وهلذا  .أدناهم، وهم يد عىل من سواهم

، لكون الغالب عليها حيحيهامصحتاشى البخاري ومسلم عن إدخال يشء من أحاديث املهدي يف 

إن اب� هذا سيد، وسيصلح اهللا به «: ملسو هيلع هللا ىلصالضعف والوضع، وأصح ما ورد يف ذلك هو قول النبي 

وقد وقع ما أخرب به حيث تنازل احلسن عن املطالبة بامللك  .!*"»ب� فئت� عظيمت� من املسلم�

 ، وسموا ذلك العام بعام اجلامعة.ملعاوية ابن أيب سفيان، فأطفأ اهللا به نار احلرب بني الصحابة

 احلديث العارش:

�رج انلاس «: ملسو هيلع هللا ىلصرو ابن ماجه بسنده إىل احلارث بن جزء الزبيدي قال: قال رسول اهللا 

يعني السلطان. ورو ابن ماجه يف سننه عن عبد اهللا بن مسعود  ،»من املرشق فيوطئون للمهدي

اغرورقت  ملسو هيلع هللا ىلصبني هاشم، فلام رآهم النبي  إذ أقبل فتية من ملسو هيلع هللا ىلصقال: بينام نحن عند رسول اهللا 

إنا أهل ابليت اختار نلا «عيناه، وتغري لونه، قلت: ما نزال نر يف وجهك شيئًا نكرهه!؟ قال: 

اهللا اآلخرة ىلع ادلنيا، و�ن أهل بييت سيلقون بالء و�رش�ًدا وتطر�ًدا حىت يأيت قوم من أهل 
نه، فيقاتلون فينرصون فيعطون ما سألوا، فال املرشق ومعهم رايات سود، �سألون احلق فال يعطو

يقبلونه حىت يدفعوها إىل رجل من أهل بييت، فيملؤها قسًطا كما ملئت جوًرا، فمن أدرك ذلك 
قال الذهبي: هذا حديث موضوع، واملوضوع: املكذوب عىل  .»فليأتهم ولو حبًوا ىلع اثللج

فظ، اختلط يف آخر عمره، وكان يقلد رسول اهللا. ويف إسناده يزيد بن أيب زياد، وهو سيئ احل

 الفلوس أي: يزيفها.

 احلديث احلادي عرش:

ال يزداد األمر إال شدة، وال ادلنيا إال «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرو ابن ماجه عن أنس بن مالك أن رسول اهللا 

ا، وال تقوم الساعة إال ىلع رشار انلاس، وما املهدي إال عيىس ابن مر�م  .»إدبارًا، وال انلاس إال شحًّ
                          

 .بكرة أيب حديث من والرتمذي النسائي أخرجه  )١(



 ٢٥٧  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

 : إن هذا احلديث مشهور بمحمد بن خالد اجلندي املؤذن شيخ الشافعي.وقالوا

وهذا احلديث لو صح لقىض بإبطال سائر األحاديث يف املهدي، ولكنه ضعيف عندهم 

ملخالفته لسائر األحاديث، وال يقل عن ضعف سائر األحاديث املذكورة يف املهدي، وهنا حديث 

ا ما حيتج به املتعصبون لل مهدي وهو: أن املهدي مع املؤمنني يتحصنون به من الدجال، وأن كثريً

عيسى عليه السالم ينزل من منارة مسجد الشام، فيأيت فيقتل الدجال، ويدخل املسجد وقد 

أقيمت الصالة، فيقول املهدي: تقدم يا روح اهللا، فيقول: إنام هذه الصالة أقيمت لك، فيتقدم 

ا بأنه من مجلة األمة، ثم يصيل عيسى عليه السالم املهدي، ويقتدي به عيسى عليه السال م إشعارً

 قال عيل بن حممد القاري يف كتابه: املوضوعات الكبري؛ بأنه حديث موضوع. .يف سائر األيام

وإننا متى حاولنا مجع أحاديث املهدي التي يقولون بصحتها وتواترها باملعنى، وقابلنا 

ا رصحيًا يف املهدي، فإنه يعرس علينا حصوله، بعضها ببعض، لنستخلص منها حديثًا صحيحً 

وكلها غري صحيحة، وال رصحية وال متواترة باملعنى، بل هي متعارضة ومتخالفة، وغالبها 

حكايات عن أحداث، ومتى حاولت مجعها نتج لك منها عرشة مهديني، صفة كل واحد غري 

 نهم مثالً:مل يتكلم هبا، م ملسو هيلع هللا ىلصاآلخر مما يدل بطريق اليقني أن رسول اهللا 

 مهدي خيرج من اثني عرش خليفة الذين يستقيم هبم الدين. -١

لو لم يبق من ادلنيا إال يوم بلعث اهللا رجالً منا «ومهدي استخرجوه من حديث:  -٢

 .»يملؤها عدالً كما ملئت جوًرا

 ومهدي منا أجىل اجلبهة، أقنى األنف. -٣

 .»اطمةاملهدي من عرت�، ومن ودل ف«: ملسو هيلع هللا ىلصومهدي يقول فيه رسول اهللا  -٤

ومهدي يكون اختالف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل املدينة إىل مكة،  -٥

 فيبايعونه بني الركن واملقام.

ومهدي خيرج من وراء النهر يقال له: احلارث بن حران، وعىل مقدمته رجل يقال له:  -٦

 .ملسو هيلع هللا ىلصمنصور، يمكن آلل حممد كام مكنت قريش لرسول اهللا 
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 .»هدي منا أهل ابليت يصلحه اهللا يف يللةامل«ومهدي قال فيه رسول اهللا:  -٧

إنا أهل ابليت اختار اهللا نلا اآلخرة ىلع ادلنيا، و�ن أهل «ومهدي قال فيه رسول اهللا:  -٨

 و�رش�ًدا من بعدي حىت يأيت قوم من املرشق معهم رايات سود، 
ًّ

بييت سيلقون ذال
 يقبلوها حىت فيسألون احلق فال يعطونه فيقاتلون، فينرصون و�عطون ما سألوا، فال

 .»يدفعوها إىل رجل من أهل بييت، فيملؤها قسًطا كما ملئت جوًرا

 ومهدي أخواله كلب. -٩

 .»ال مهدي بعدي إال عيىس ابن مر�م«ومهدي قال فيه رسول اهللا:  -١٠

وهذه األحاديث هي التي يزعم املتعصبون لصحة خروج املهدي بأهنا صحيحة ومتواترة 

 ة وال متواترة.باملعنى، وهي ال صحيحة وال رصحي

* * * 
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 فصل

 مهدي أهل السنة ومهدي أهل الشيعة

إننا عندما نتحدث يف كتابنا هذا عن املهدي، فإنام نعني به املهدي املجهول يف عامل الغيب، 

 والذي يصدق بخروجه بعض أهل السنة.

 أما مهدي الشيعة فإنه معلوم اسمه، ومعروف مكانه فال حاجة للكالم فيه.

باملهدية: كيسان موىل عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه يف ابنه حممد ابن احلنفية،  وأول من قال

فقد زعم بأنه املهدي، وأنه مقيم بجبل رضو يف احلجاز بني مكة واملدينة، وأن عنده عيني عسل 

وماء. وهذا هو اعتقاد املختار بن أيب عبيد ومن معه، ثم دخلت فكرة املهدي وخروجه يف 

المي، وكان لعبد اهللا بن سبأ اليد العابثة يف حتقيقه، وصناعة احلديث يف التصديق املجتمع اإلس

ا جلميع الناس، وخاصة غالة الزنادقة ومن دخل يف اإلسالم  به، وكانت الكوفة موطنًا أو مرسحً

يف الظاهر من اليهود والنصار واملجوس، فدخلت من بينهم األهواء، وجمادلة انتصار قوم عىل 

احلرص منهم عىل إفساد عقيدة الدين، فصار من السهل عليهم مع عدم إيامهنم  آخرين مع

وأمانتهم بأن أنشؤوا األحاديث املكذوبة عن أهل القبور بحيث يقول: حدثنا فالن عن فالن عن 

رسول اهللا. وهم كلهم أموات غري أحياء، فوسعوا الشكوك اإلحلادية، وزعزعوا بآرائهم العقائد 

أفكار الناس بعقائد خيالية دخيلة ليست من عقائد اإلسالم واملسلمني، كعقيدة  الدينية، ولقحوا

املهدي املنتظر وما يكون من أمره ونرشه للعدل يف مجيع الدنيا يف خالل سبع سنني، وساعد عىل 

وهبم لألقطار يف سبيل نرشها، واشتهارها وصحتها  رسوخ فتنة املهدي نشاط دعاهتا، وجَ

جاح دعوهتم، وكثرة أتباعهم، مع حالوة ما يدعون إليه من حماربة اجلور ويومهون أتباعهم بن

والظلم، وبسط العدل واألمن الذي خيالفه فعلهم عند استيالئهم. فكانوا يرون بالرضوري 

بزعمهم أن يلجؤوا إىل صناعة األحاديث املكذوبة ليشغلوا هبا األذهان وضعفة العقول 

االنتصار حلزهبم وحرب عدوهم، والباطل ال تقو شوكته واألفهام، ويستعملوها بمثابة آلة 
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 وتعظم صولته إال يف حالة رقدة احلق عنه، فإذا انتبه له هزمه بإذن اهللا.

  .]١٨األنبياء: [ ﴾ۡدَمُغُهۥ فَإِذَا ُهَو َزاهِقٞ بَۡل َ�ۡقِذُف بِٱۡ�َّقِ َ�َ ٱۡلَ�ِٰطِل َ�يَ ﴿ يقول اهللا تعاىل:
ون قبلنا بأن دعو املهدي ال تزال تتكرر يف األعصار واألمصار، هلا رأينا كام رأ املؤرخ

ا وظلامً وعدوانًا، ويستبيحون  ا وفجورً فكان دعاهتا يملؤون ما استولوا عليه من البلدان جورً

سفك الدماء وأخذ األموال، ويفسدون الدين ويفرقون مجاعة املسلمني حتى يف أرشف بقاع 

 له اهللا مثابة للناس وأمنًا، ومن دخله كان آمنًا.األرض كاملسجد احلرام، والذي جع

هلذا وقبل ذلك تنبه العلامء من املتقدمني واملتأخرين لرد األحاديث التي يرددوهنا ويموهون 

هبا عىل الناس، فأخضعوها للتصحيح والتمحيص، وبينوا ما فيها من اجلرح والتضعيف، وكوهنا 

 ني.مزورة عىل الرسول من قبل الزنادقة الكذاب

املنار املنيف يف وممن انتقد هذه األحاديث وبني معايبها: العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه: 

 .الصحيح والضعيف

فقد أحلق  ،االعتصاموقد أرشنا إىل كالمه بلفظه يف كتابنا هذا، ومنهم: الشاطبي صاحب 

خروج املهدي، وكذلك ابن  املهدية واإلمامية بأهل البدع، ويعني باملهدية: الذين يعتقدون صحة

ا منها، فسامها  مقدمتهخلدون يف  فقد فحص أحاديث املهدي وبني بطالن ما يزعمونه صحيحً

ومنهم من  ،!*"كلها بالضعف وعدم الصحة، وأن من رواهتا من يتهم بالتشيع، ومنهم احلروري

وء احلفظ، ومن يعتقد رفع السيف عىل أهل القبلة، ومنهم من يتهم بالكذب، ومنهم من يتهم بس

يتهم برفع احلديث إىل رسول اهللا بدون أن يتكلم به الرسول، مع ما فيها من التعارض 

 واالضطراب واالختالف.

ثم قال: واحلق الذي ينبغي أن يتقرر أن ما تدعيه العامة واألغامر من الدمهاء ممن ال يرجع يف 

 ذلك عىل غري نسبة، ويف غري رأيه إىل اعتقاد صحيح، وال إىل علم رصيح يفيده، فيجيبون يف

                          
 .باحلروريني يسمون اخلوارج وكان اخلارج،: احلروري  )١(
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ا، فقد  ا ملا اشتهر من ظهور الفاطمي، وال يعلمون حقيقة األمر وإنام يقولون تقليدً مكان تقليدً

ظهرت حركات كثرية كلها تدعي أهنا املهدي، ثم ظهر ناس هبذه الدعوة وينتحلون السنة، 

 .وليسوا عليها إال األقل

: ما ورد يف املهدي املنتظر من ٤٨٠ص  ٩ف اجلزء ويقول حممد فريد وجدي يف دائرة املعار

ا من تنزيه رسول اهللا   ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث، والناظرون فيها من أويل البصائر ال جيدون يف صدورهم حرجً

من قوهلا، فإن فيها من الغلو واخلبط يف التواريخ واإلغراق يف املبالغة، واجلهل بأمور الناس 

طالع ألول وهلة أهنا أحاديث موضوعة تعمد وضعها والبعد عن سنن اهللا املعروفة ما يشعر امل

 رجال من أهل الزيغ املشايعني لبعض أهل الدعوة من طلبة اخلالفة يف بالد العرب أو املغرب.

وقد ضعَّف كثري من أئمة املسلمني أحاديث املهدي، واعتربوها مما ال جيوز النظر فيه منهم: 

تكون بمرأ من كل باحث يف هذا األمر حتى ال الدارقطني والذهبي، وقد أوردناها جمتمعة ل

 جيرؤ بعض الغالة عىل التضليل هبا عىل الناس. انتهى.

* * * 

 املقارنة بني أقوال العلامء املتقدمني واملتأخرين

ا، فال مداناة فضالً عن  إننا متى قابلنا بني العلامء املتقدمني واملتأخرين، نجد الفرق واسعً

 ملتقدمون قد مجعوا بني العلم والعمل، فهم أحق وأتقى وأقرب للتقو.املساواة، إذ العلامء ا

لكن العلامء املتقدمني يغلب عليهم حسن الظن بمن حيدثهم، ويستبعدون تعمد الكذب عىل 

من مؤمن باهللا، وهلذا أكثروا من أحاديث املهدي املتنوعة واملتضاربة واملختلفة،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

وأورد ابن  ،لوامع األنوارقول الشوكاين كام نقلها عنه السفاريني يف حتى بلغت مخسني حديثًا يف 

ا ومائتي حديث. هنايتهكثري يف   الكثري منها، ويف كتب الشيعة: إهنا بلغت ألفً

والسبب أن من عادة علامء السنة املتقدمني التساهل فيام يرد من أحاديث أرشاط الساعة، 
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ج، وما كان من قبيل ذلك فال يتكلفون يف نقدها، كأحاديث املهدي، والدجال، ويأجوج ومأجو

 وال إخضاعها للتصحيح وال للتمحيص لعلمهم أهنا أخبار آخرة متأخرة.

بخالف أحاديث األحكام وأمور احلالل واحلرام، وما حيتاجه الناس يف عبادة رهبم 

ما جيوز وما ال جيوز والتعامل فيام بينهم يف أمور دنياهم، فقد بالغوا يف حتقيقها بمعرفة رواهتا، و

 منها، فهم بعلم صحيح نطقوا وببرص ناقد كفوا.

غري أن احلاجات هي أم االخرتاعات، ولكل حادث حديث، وكم ضارة نافعة، وأنه لوال 

حادث احلرم الرشيف بمكة، وانتهاك حدوده وحمرماته وقتل احلجاج واملصلني فيه، وقتل 

لوال ذلك ملا تكلفت تأليف هذه الرسالة، العتقادي أن  حراسه من قبل الفئة املارقة املنافقة، إنه

املهدي وما يقال فيه ليس من عقيدة أهل السنة، فلم أعطه حظًّا من االحتفال به، وأنه وما يقال 

 فيه وعنه ما هو إال حديث خرافة، يتلقفها واحد عن آخر، ويزيد كل واحد فيها ما يريده.

ـــــــــــــات فإهنـــــــــــــا  هللا در احلادث
 

 األحـرار !*"وصـيقلصدأ اجلبـان  
 

إن فكرة املهدي والفتنة به أصبحت تتكرر يف كل زمان ومكان، وأصبح يتطلع هلا ويطمع يف 

االتصاف هبا كل شاب جمنون يطابق اسمه اسم املهدي وصفته كصفته، فيظن اهلمج السذج 

 الذين هم أتباع كل ناعق ويميلون مع كل صائح أنه أملهم املنشود وبغيتهم املطلوبة.

متى سطا اإلحلاد عىل قلب أحد األوالد فإنه يطيش به عن مستواه إىل حالة الطفور و

 والطغيان وجماوزة احلد يف الكفر والفسوق والعصيان.

ا عن عقيدهتم،  والذي جعل أمر املهدي يستفحل بني أهل السنة من املسلمني، وكان بعيدً

يد احلياة، فلم نسمع بأحد منهم رفع قلمه هو عجز العلامء املتقدمني وكذا العلامء املوجودين عىل ق

يف التحذير من هذا االعتقاد السيئ، وكونه ال صحة له. اللهم قد بلغت،  !+"وال نطق (ببنت شفة)

                          
 .جالء: صيقل  )١(

 .كلمة أي: الشفة بنت  )٢(
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 بل إهنم ينكرون عىل من يقولون بإنكاره فيزيدون احلديث علة والطني بلة.

ة أثبت فيها وقد سمعت أن أحد الطالب قد حصل عىل شهادة الدكتوراه بتقديم رسال

صحة خروج املهدي. إن فكرة املهدي والفتنة به هلا أسباب سياسية واجتامعية، وغالبها مقتبس 

 من عقائد الشيعة وأحاديثهم، فرس اعتقادها إىل أهل السنة بطريق العدو والتقليد األعمى.

 فبعد خروج اخلالفة من أهل البيت تصد أقوام من املتحمسني هلم فعملوا عملهم يف

، وأحكموا أسانيدها ملسو هيلع هللا ىلصصناعة األحاديث التي غزوا هبا أفكار اجلمهور، يرووهنا عن رسول اهللا 

عن أكثر املوتى وأخرجوها بطرق خمتلفة، وأسانيد مضطربة ومتعارضة، فصدق هبا بعض علامء 

اإلسالم، وضعفة العلوم واألفهام، وصار هلا األثر السيئ يف تضليل عقول الناس، وإفساد 

 وخضوعهم للخرافات واألوهام. عقائدهم،

وعىل أثر اعتقادها والتصديق هبا، تتابعت احلركات والثورات املشحونة بسفك الدماء، ففي 

كل عرص خيرج من يدعي أنه املهدي، وناهيك باملغرب وكثرة من خيرج فيه من املدعني للمهدية، 

ويد الغاشم يف كل زمان  ويلتف حوله أتباعه من اهلمج السذج والغوغاء الذين هم عون الظامل

 ومكان.

وسنته بحال، فقد أثبتت  ملسو هيلع هللا ىلصففكرة املهدي وسريته وصفته ال تتفق مع سرية رسول اهللا 

التآريخ الصحيحة حياة رسول اهللا من بداية مولده إىل حني وفاته، كام أثبتها القرآن وليس فيها 

ملسلم أن يصدق به  يشء من ذكر املهدي، كام ال يوجد يف القرآن يشء من ذلك فكيف يسوغ

 والقرائن والشواهد تكذبه؟

وما هذا التهالك يف حمبته والدعوة إىل اإليامن به، وهو رجل من بني آدم ليس بملك مقرب 

 وال نبي مرسل، وال يأيت بدين جديد من ربه مما يوجب اإليامن به؟!

* * * 
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 حماربة أكثر علامء األمصار

 العتقاد ظهور املهدي

متى طرقوا بحثًا من البحوث العلمية التي يقع فيها  -واحلق يقال- إن علامء األمصار

ا، حتى  ا وتصحيحً ا ومتحيصً ا وتدقيقً اجلدال وكثرة القيل والقال، فإهنم يشبعون البحث حتقيقً

م من ال يريد  ا بالدالئل والربهان، وليس من شأن الباحث أن يُفهِ جيعلونه جليًّا للعيان، وصحيحً

م. فهَ  أن يَ

: إن أساس دعو املهـدي مبني عىل أحاديث حمقق ضعفها وكوهنا ال وا قائلنيوقد قرر

مع رواج فكرهتا يف زمنهام، وما ذاك إال لعدم  البخاري ومسلمصحة هلا، ومل يأت حديث منها يف 

صحة أحاديثه عندمها، مع العلم أهنا عىل فرض صحتها ال تعلق هلا بعقيدة الدين، وما هي إال 

 تكون يف آخر الزمان، أو يف أوله يقوم هبا فالن أو فالن، بدون ذكر املهدي. حكايات عن أحداث

فليست من العقائد الدينية كام زعم دعاهتا واملتعصبون لصحتها، وقد ثبت بطريق الواقع 

املحسوس أن فكرة املهدي أصبحت فتنة لكل مفتون، تنتقل من جيل إىل جيل، ومن زمان إىل 

وتراق من أجلها الدماء الزكية الربيئة، يف الشهر احلرام والبلد احلرام زمان ومن مكان إىل مكان، 

 واملسجد احلرام، مما أزعج املسلمني كافة يف مشارق األرض ومغارهبا.

واحلاصل أنه جيب طرح فكرة املهدي، وعدم اعتقاد صحتها، وعندنا كتاب اهللا نستغني به 

مللجأ الذي أوصانا رسول اهللا باللواذ به عند عنه، وعن كل بدعة واتباع كل مبتدع مفتون، وهو ا

الفتن، كام لدينا سنة رسول اهللا الصحيحة الرصحية سواء كانت متواترة، أو من رواية اآلحاد غري 

 املتعارضة وال املختلقة.

ولعل العلامء الكرام، واألكابر من الطالب، يقومون بجد ونشاط إىل بيان إبطال فكرة 

وسوء عاقبته عليهم وعىل أوالدهم من بعدهم، وعىل أئمة املسلمني املهدي وفساد اعتقاده، 
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وعامتهم، وما هي إال أحاديث خرافة تلعب بالعقول، وتوقع يف الفضول، وهي ال تتفق مع سنة 

اهللا يف خلقه، وال مع سنة رسول اهللا يف رسالته، وال يقبلها العقل السليم، وإن اجلهل بأحكام 

حيحة يدفع صاحبه إىل أي فكرة تنقش له بدون مناظرة عقلية، الدين وحقائقه وعقائده الص

وبدون رجوع منه إىل نص صحيح ورصيح، وهذا اجلهل هو الذي أد بأهله إىل وضع مخسني 

وإن هذه  ،!*"حديثًا يف املهدي عند أهل السنة، وإىل وضع ألف ومائتي حديث عند الشيعة

هم يتبعون املالحدة واملفسدين من دعاة األحاديث املختلقة هي التي أفسدت العقول وجعلت

 املهدي.

ولقد قام علامء األمصار بجد ونشاط إىل حتذير قومهم من اعتقاد املهدي وصحة خروجه، 

فواصلوا قوهلم ونصحهم بعملهم بكتابة الرسائل يف اجلرائد واملجالت والنرشات، يبينون هلم 

، وحتى زال اعتقادها عن علامئهم فسادها وسوء عواقب اعتقادها حتى خف أثرها يف نفوسهم

يسريون يف طريق خمالف،  -رمحهم اهللا-وعامتهم، عىل نسبة عكسية من فعل علامئنا، فإهنم 

ويصدعون عىل رؤوس الناس بصحة اعتقادها، وينكرون عىل من أنكرها، وحيجرون رأي 

. إهنم لو رجعوا اجلمهور عىل اعتقاد ما تربوا عليه يف صغرهم، وما تلقوه عن آبائهم ومشاخيهم

من كتابنا هذا وفكروا يف األحاديث التي يزعموهنا  ،التحقيق املعترب ألحاديث املهدي املنتظرإىل 

صحيحة ومتواترة، وقابلوا بعضها ببعض، لظهر هلم بطريق اليقني أهنا لست بصحيحة وال 

لسداد، وأن جيعلنا رصحية وال متواترة، ال باللفظ وال باملعنى، نسأل اهللا لنا وهلم التوفيق وا

 وإياهم من الذين هيدون باحلق وبه يعدلون.

إن بعض علامئنا عندما ير أحدهم شيئًا من الرسائل أو البحوث الصادرة من علامء 

األمصار املتأخرين، وهي تعالج شيئًا من املشاكل اهلامة التي يشتد اخلالف فيها، وهيتم كل الناس 

ا بأمرها، كمسألة املهـدي ونحوها، ف ال يعطي هذه الرسالة شيئًا من االهتامم والنظر، خصوصً

                          
 .سياسية وأمور عصبية أهواء عن األحاديث هذه نشأت  )١(
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عندما يعرف أهنا ختالف رأيه واعتقاده، فإنه يشمئز منها، وينفر عنها، وتشتد كراهيته هلا وربام 

قال: إن هؤالء ليسوا بيشء، حتى ال يكاد يراها وال يسمعها، لكون اإلنسان إذا اشتدت كراهيته 

سمعه، وقد مدح اهللا الذي جاء بالصدق وصدق به، والذين يستمعون لليشء فإنه ال يكاد يراه وي

ا، فإن من واجبهم تلقي  ا، وعلامً غزيرً ا كثريً القول فيتبعون أحسنه، فهؤالء قد حرموا أنفسهم خريً

هذه العلوم والبحوث بالرحب وسعة الصدر، وتدبر وتفكر يف مدلوهلا.. ثم التزود مما طاب هلم 

إىل علمهم، وعسى أن يفتح هلم من العلوم والفنون ما مل يكونوا حيتسبون، ألن منها ليزدادوا علامً 

ا...   .]١١٤طه: [ ﴾١١٤َوقُل رَّّبِ زِۡدِ� ِعۡلٗما ﴿ العلم شجون يستدعي بعضه بعضً
* * * 
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 فصـل

م يف كتابه  من كالم ابن القيّ

 املنار املنيف يف الصحيح والضعيف

لو «: ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث حذيفة قال: قال رسول اهللا  اب املهديكت: ذكر أبو نعيم يف قال رمحه اهللا

لم يبق من ادلنيا إال يوم واحد، بلعث اهللا فيه رجالً اسمه اس�، وخلقه خليق، ي�� أبا عبد 
ولكن يف إسناده العباس بن بكار ال حيتج بحديثه؛ وقد خلصه احلافظ السيوطي، وحذف  »اهللا

وأدخله يف كتابه:  .العرف الوردي يف أخبار املهدي: أسانيده، وزاد عليه أضعافه يف جزء سامه

احلاوي للفتاو. 

رواه أبو  »املهدي من عرت� من فاطمة«يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قالت أم سلمة: سمعت رسول اهللا 

ويف إسناده زياد بن بيان وثقة ابن حبان، وقال ابن معني: ليس به بأس. وقال  ،داود وابن ماجه

 .البخاري: يف إسناد حديثه نظر

: حدثنا حممد بن زكريا اهلاليل، حدثنا العباس بن بكار، حدثنا عبد اهللا بن وقال الطرباين

فذكر ما هو كائن، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصزياد، عن األعمش، عن زر بن حبيش، عن حذيفة قال: خطبنا النبي 

ل اهللا ذلك ايلوم حىت يبعث رجالً من ودلي اسمه «قال:  لو لم يبق من ادلنيا إال يوم واحد لطوَّ

 ولكن هذا إسناده ضعيف. .»س�ا

إذ أقبل فتية  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهللا بن مسعود قال: بينام نحن عند رسول اهللا  ويف سنن ابن ماجه

اغرورقت عيناه، وتغري لونه فقلت: ما نزال نر يف وجهك  ملسو هيلع هللا ىلصمن بني هاشم، فلام رآهم النبي 

، و�ن أهل بييت سيلقون بالًء إنا أهل بيت اختار اهللا نلا اآلخرة ىلع ادلنيا«شيئًا نكرهه؟ قال: 

و�رش�ًدا وتطر�ًدا، حىت يأيت قوم من أهل املرشق ومعهم رايات سود، �سألون احلق فال يعطونه، 
فيقاتلون فينرصون، فيعطون ما سألوا فال يقبلونه، حىت يدفعوها إىل رجل من أهل بييت، 
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ويف إسناده  »حبوًا ىلع اثللجفيملؤها قسًطا كما ملئت جوًرا، فمن أدرك ذلك ايلوم فليأتهم ولو 

 يزيد بن أيب زياد، وهو سيئ احلفظ، اختلط يف آخر عمره، وكان يقلد الفلوس أي: يزيفها.

 ومن كالم العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف املنار املنيف عن موقف اإلمامية من املهدي:

عيل ال من ولد  : إن املهدي هو حممد بن احلسن العسكري املنتظر، من ولد احلسني بنقال

ا من أكثر من مخسامئة سنة، وهم ينتظرونه، ولقد  احلسن، دخل رسداب سامراء طفالً صغريً

 أحسن من قال:

ـــ ـــا آن لل ـــذيـم ـــد ال  رسداب أن يل
 

 محّلتمـــــوه بجهلكـــــم مـــــا آنـــــا 
 

 فعــــىل عقــــولكم العفــــاء فــــإنكم
 

 ثلثـــــــتم العنقـــــــاء والغيالنـــــــا 
 

كذاب ظامل متغلب بالباطل، ملك بالظلم  أما مهدي املغاربة: حممد بن تومرت فإنه رجل

والتغلب والتحيل، فقتل النفوس وأباح حريم املسلمني وسبي ذرارهيم، وأخذ أمواهلم، وكان 

ا عىل امللة من احلجاج بن يوسف بكثري، وكان يودع بطن األرض يف القبور مجاعة من أصحابه  رشًّ

. ثم يردم عليهم ليالً لئال ملسو هيلع هللا ىلصبه النبي  أحياء، يأمرهم أن يقولوا للناس: إنه املهدي الذي برش

(املوحدين) نفاة صفات الرب وكالمه، وعلوه عىل  :يكذبوه بعد ذلك، وسمى أصحابه اجلهمية

خلقه، واستوائه عىل عرشه، ورؤية املؤمنني له باألبصار يوم القيامة، واستباح قتل من خالفهم 

رج املهدي امللحد عبيد اهللا بن ميمون من أهل العلم واإليامن، وتسمى باملهدي املعصوم. ثم خ

ا من بيت جمويس، فانتسب بالكذب والزور إىل أهل البيت، وادعى أنه  القداح، وكان جده هيـوديًّ

، وملك وتغلب، واستفحل أمره إىل أن استولت ذريته املالحدة ملسو هيلع هللا ىلصاملهدي الذي برش به النبي 

، عىل بالد املغرب ومرص واحلجاز املنافقون، الذين كانوا أعظم الناس عداوة هللا ولرسوله

والشام. واشتدت غربة اإلسالم وحمنته ومصيبته هبم، وكانوا يدعون األلوهية، ويدعون للرشيعة 

 باطنًا خيالف ظاهرها.

ا إىل أن أنقذ اهللا األمة منهم، ونرص اإلسالم بصالح الدين يوسف بن  ومل يزل أمرهم ظاهرً

 وأبادهم.أيوب، فاستنقذ امللة اإلسالمية منهم 
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واملقصود أن هؤالء هلم مهدي، وأتباع ابن تومرت هلم مهدي، والرافضة االثنى عرشية هلم 

 مهدي.

فكل هذه الفرق تدعي يف مهدهيا الظلوم الغشوم، واملستحيل املعدوم: إنه اإلمام املعصوم، 

 .ملسو هيلع هللا ىلصواملهدي املعلوم، الذي برش به النبي 

، وتوجيه املذام عىل سائر الفرق التي تدعي فهذا كالم ابن القيم قد أنحى فيه باملالم

 باملهدي، ومل يستثن فرقة من فرقة، لكوهنا دعو باطلة من أصلها.

ويشري إىل أن فكرة املهدي املنتظر قد سبق إىل ادعائها كثريون، وأهنم كلهم مل يعدلوا يف 

ا وظلامً وعدوانًا، وسفكوا الدماء، واستباحوا املحارم، خالف ما  األرض، بل ملؤوا الدنيا جورً

 يدعون إليه.

ويقول األستاذ البالغي يف تصوير حالة املنتظرين للمهدي: إن هؤالء الناس يعيشون حتت 

ركام من اإلحياءات والتمنيات املستمرة بشأن ظهور املهدي، وحتى امتألت قلوهبم وجوانحهم 

صبح الفرج، فكان من  بالبرش به، والشوق إىل لقائه وطالت عليهم ليايل االنتظار يف توقع

يأتيهم باسم املهدي يكون حاجتهم املطلوبة، وأمنيتهم املنتظرة، ويأيت إىل مهاد موطد، وأمر ممهد، 

قد امتألت بالرغبة إليه القلوب، واشتاقت إليه النفوس، وامتدت األعناق وشخصت األبصار، 

ه والتلبيس الذي قد فتح بابه فال حيتاج املتمهـدي فيه من ضعفاء البصائر إال إىل يشء من التموي

 انتهـى. .!*"وقدح زناد فتنته

هذا اجلهل هو الذي أد إىل وضع ألف ومائتي حديث موضوع يف املهدي عند اإلمامية، 

وإىل وضع مخسني حديثًا عند أهل السنة، إن مثل هذه األحاديث املختلقة هي التي أفسدت 

 دعاة املهدية. العقول، وجعلتهم يتبعون املالحدة واملفسدين من

وإنه عىل فرض صحة هذه األحاديث، أو بعضها، أو تواترها باملعنى، حسب ما يدعون، 

                          
 .١٤١:  والدين املهدي نصائح رسالة  )١(
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فإهنا ال تعلق هلا بالعقيدة الدينية، ومل يدخلها علامء السنة يف عقائدهم كشيخ اإلسالم ابن تيمية يف 

، الطحاوية ورشحهاالواسطية واألصفهانية والسبعينية والتسعينية، ومل تذكر يف عقيدة رسائله: 

، وهي تتمشى عىل عقيدة أهل وال يف اإلبانة عن أصول الديانة لألشعري ،وال عقيدة ابن قدامة

السنة، وهي من آخر مؤلفاته، وجعلها خامتة حياته، فعدم إدخاهلا يف عقائدهم مما يدل عىل أهنم مل 

عموها صحيحة ومتواترة يعتربوها من عقائد اإلسالم واملسلمني. ثم إن غالب األحاديث التي ز

باملعنى، ما هي إال حكاية عن أحداث تقع مع أشخاص، كرجل هرب من املدينة إىل مكة فيبايع 

له بني الركن واملقام، ورجل خيرج من وراء النهر فيبايع له، ورجل خيرج بعد موت خليفة، 

 ورجل خيرج اسمه احلارث، ورجل يصلحه اهللا يف ليلة.

ائد الدينية كام زعم دعاة املهدي واملتعصبون لصحة خروجه، كام فهذه كلها ليست من العق

حدث من هذا املدعي أنه املهدي الذي سفك دماء زكية بريئة يف الشهر احلرام، يف البلد احلرام 

ويف املسجد احلرام، وحول البيت احلرام الذي يستقبله املؤمنون يف املشارق واملغارب صالهتم 

ا وكفى بامليسء عمله.ودعاءهم، وروع املسلمني و  أحدث بينهم زلزاالً شديدً

هلذا جيب طرح فكرة املهدي جانبًا، فعندنا كتاب اهللا تعاىل نستغني به عن كل دعي مفتون، 

فيام  ملسو هيلع هللا ىلصباللواذ به عند الفتن، كام أن لدينا سنة رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصوهو امللجأ الذي أوصانا رسول اهللا 

ا. ا أو أحادً  صح منها سواء كان متواترً

وأرجو هبذا البيان أن تسرتيح نفوس احلائرين، ويعرفوا رأي أهل العلم والدين يف هذه 

بِيَل ﴿ املشكلة التي تثار من آن آلخر ُ َ�ُقوُل ٱۡ�َقَّ وَُهَو َ�ۡهِدي ٱلسَّ   .]٤األحزاب: [ ﴾٤َوٱ�َّ
* * * 
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عي أنه املهدي د أحداث من يدّ  تعدّ

فمتى صح  .!*"»إنما األعمال بانليات«ا حلديث: إن مدار األعامل عىل العقائد صحة وفسادً 

 االعتقاد صلح العمل، أو فسد االعتقاد ساء العمل وساءت النتيجة.

ودعو املهدي يف مبدئها ومنتهاها مبنية عىل الكذب الرصيح، واالعتقاد السيئ القبيح، 

كذوبة وهي يف األصل حديث خرافة، يتلقفها واحد عن آخر، وقد صيغت هلا األحاديث امل

ا أن الرسول  سياسة لإلرهاب والتخويف، حيث غزا هبا قوم آخرين، وإال فمن املعلوم قطعً

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م بِٱلُۡمۡؤمِنَِ� ﴿ الكريم
َ
لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

ىل أمته التصديق برجل من بني آدم، جمهول يف لذا فلن يفرض ع .]١٢٨التوبة: [ ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيٞم 

عامل الغيب، ليس بملك مقرب، وال نبي مرسل وال يأيت بدين جديد من ربه مما جيب اإليامن به، 

 ثم يرتك أهله يتقاتلون عىل التصديق والتكذيب به إىل يوم القيامة.
كلة مل حتل، والرسول إن هذا من املحال أن تأيت الرشيعة به، إذ هو جرثومة فتنة دائمة، ومش

لقد تر�ت�م ىلع املحجة «وقال:  .!+"»أعوذ باهللا من مضالت الفنت«جاء بمحاربة الفتن، وقال: 

لقد تر�ت في�م ما لن تضلوا «وقال:  .!,"»ابليضاء، يللها كنهارها ال يز�غ عنها بعدي إال هالك

 .!-"»بعده إن اعتصمتم به كتاب اهللا

 واملهدي واعتقاده هو من حمدثات األمور. .!."»إيا�م و�دثات األمور«وقال: 

                          
 .اخلطاب بن عمر حديث من عليه متفق  )١(

 .عمر بن اهللا عبد حديث من الكرب يف البيهقي أخرجه  )٢(

 .سارية بن العرباض حديث من ماجة ابن أخرجه  )٣(

 .جابر حديث من مسلم أخرجه  )٤(

 .سارية بن العرباض حديث من داود أبو أخرجه  )٥(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٧٢

إن أول من قال باملهدي هو كيسان، موىل عيل بن أيب طالب، يف ابنه حممد ابن احلنفية. وجاء 

اأهنم أطلقوا عىل عيل:  أسد الغابةيف كتاب  ا مهديً ثم أطلقوا الكلمة عىل احلسني بعد مقتله  هاديً

حلسني ومات احلسن، رأت طائفة أنه من الطبيعي أن يرث وملا قتل ا .املهدي بن املهديفقالوا: 

عليًّا ابنه حممد ابن احلنفية، كام رأ غريهم أن الوارث لعيل مها احلسن واحلسني فقط، ألهنام 

، أما ابن احلنفية فابن عيل لكن ال من فاطمة بل من ملسو هيلع هللا ىلصوحدمها ابنا عيل من فاطمة بنت الرسول 

 امرأة من بني حنيفة.

تسمى الكيسانية، نسبة إىل كيسان يتزعمها عبد اهللا بن سبأ، ثم املختار بن أيب ونشأت فرقة 

عبيد الثقفي الذي زعم هو وفرقته أن حممد ابن احلنفية هو اإلمام، وهو املهدي، وأنه مل يمت 

ولكنه تغيب يف جبل رضو، وهو يف احلجاز عىل سبع مراحل من املدينة، وأنه حي يرزق، 

ن جتريان عسالً وماء، وأنه سوف يرجع إىل الدنيا فيملؤها عدالً، وأنه وعنده عينان نضاختا

 سيقود اجليوش فريد امللك إىل أهل البيت، وفيه يقول كثري عزة وهو سبئي:

 وســــبط ال يــــذوق املــــوت حتــــى
 

ــــواء  ــــه الل ــــود اجلــــيش يقدم  يق
 

ـــــا ـــــيهم زمانً ـــــر ف ـــــب ال ي  تغي
 

 برضــــو عنــــده عســــل ومــــاء 
 

 .املهدي املنتظرأمية فلقبوه:  ثم خرج السفياين زمن بني

وملا سمع املنصور العبايس بخرب املهدي، وكثرة حديث الناس فيه، أراد أن يقطع الطريق عن 

 .املهديالتسمي به؛ فسمى ابنه 

فاستغل اخلليفة املنصور أخو مؤسس الدولة العباسية، شيوع كلمة املهدي فلقب ابنه 

تظر ليحيط اخلالفة بالسلطان الدنيوي، والتقديس الديني، ودعا إليه عىل أنه املهدي املن ،باملهدي

 وجعله ويل عهده وكان ذلك يف بغداد.

ا باستغالل  ويف املغرب تضخمت كلمة املهدي عىل أيدي الربابرة، وكانوا قد ضاقوا ذرعً

احلكم العبايس لفكرة املهدي املنتظر، ثم ظهر عبيد اهللا امللقب باملهدي، وأسس بلدة املهدية، 

 ان من نسله املعز لدين اهللا الفاطمي الذي فتح مرص.وك



 ٢٧٣  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

ومن الدول التي تأسست عىل فكرة املهدي يف املغرب: دولة املوحدين وزعيمهم حممد بن 

ا، وعندما ذهب املوحدون واملرابطون وانترص األسبانيون عىل  تومرت، وهو شيعي أيضً

 يقوهيم عىل األسبان ويطردهم منها.املسلمني، كان ملوك بني األمحر يتطلعون إىل مهدي منتظر 

يف العراق،  ثورة الزنجوقد قامت الكثري من الثورات عىل أساس فكرة املهدي من ذلك: 

التي ظهر عىل رأسها رجل يدعى محدان قرمط، وكلمة قرمط تعني (املعلم  وثورة القرامطة

أسست عىل التشيع الرسي)، وكان أساس الدعوة: اإليامن باملهدي املنتظر. ومن الفرق التي 

ويسمون أحيانًا باإلسامعيلية، وزعيمهم احلسن بن الصباح  ،فرقة احلشاشنيواالعتقاد باملهدية: 

وهو رجل تركي، قدم بغداد يف زمن اخلليفة القائم بأمر اهللا  ،ثورة البساسريياملشهور، وهناك 

 العبايس، فبرش يف بداية ثورته باملهدي.

ا ال يقل شأنه عن العصور القديمة.ويف العصور احلديثة لعبت فكر ا خطريً  ة املهدي دورً

ففي هناية القرن الثاين عرش اهلجري، خرج شيعي من مواليد األحساء اسمه الشيخ أمحد 

األحسائي سنة ست وستني ومائة وألف هجري، واشتهر بتبشريه بظهور املهدي، وله آراء باطنية 

رشيعته، ويدعي أن لديه علامً لدنيًّا تلقاه عن آل وفلسفية حتوم حول تغيري نظام دين اإلسالم و

البيت، وينرش دعوة رسية وينظم حركتها، ثم اقتفى أثره خليفته من بعده عىل نرش دعوته، وهو: 

هـ. فهو أول من ١٢٤٢كاظم الرشتي، ومل يزل متنقالً داعيًا إىل أن تويف بجدة من أرض احلجاز سنة 

هـ مدعيًا أنه نائب عن اإلمام ١٢٦٠بعد وفاة الرشتي سنة  مدعيل حمأسس نحلة البهائية، ثم قام 

 املنتظر، وأنه بابه الذي يفتح به ظهور اإلمام، فسموا البابية من أجله، وهم فرع من البهائية.

فقام بثورة وأخذ يظهـر للناس فنونًا من الكفر، وأن  ،املهديثم أظهر أنه اإلمام املنتظر 

أهنا قد أهنت دور الرشيعة املحمدية، فال صالة وال صيام، ويعمد رشيعته تنسخ رشيعة القرآن، و

إىل النصوص القرآنية فيتأوهلا تأويالت الباطنية، فيقلب حقائقها، ويرصفها عن املعنى املراد منها، 

وأنكر عليه علامء فارس ما ادعاه وحاكموه، فحكمت عليه حمكمة تربيز بقتله عىل ردته هو 

 وأعوانه.



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٧٤

من سكنة  مريزا غالم أمحد القاديايناملهدي يف اهلند عىل يد رجل يدعى ثم ظهرت بدعة 

 .األمحديةإليها، وتفرعت عنها  القاديانيةقاديان باهلند، ونسبت طائفة 

وقد زعم مؤسسها مريزا غالم أمحد بأنه املسيح املنتظر، فقام يف وجهه علامء الرشيعة باهلند، 

ونه، ألنه كان يتقي بالنصار، فهم حيمونه وحياربون فأنكروا عليه أشد اإلنكار وكادوا يقتل

 دونه.

وانتقل غالم أمحد إىل دهلي، يدعو إىل نحلته، ويدعي الوحي والنبوة والرسالة ويقول: إن 

يت فهو كافر!! ويقول: إن سائر األمم من اليهود والنصار واملجوس  كل من مل يصدق بنبوّ

 !الذين كذبوا نبوة حممد سيؤمنون برسالتي!

 : البهائية والقاديانبة قد ابتعدتا عن اإلسالم متام االبتعاد.ويف احلقيقة أن كلتا الطائفتني

نسأل اهللا سبحانه أن يسلك يف قلوب عباده املؤمنني نور اليقني والثبات عىل الدين، وأن 

 حيفظهم من فتنة الضالني بام حيفظ به عباده الصاحلني.

لة أن ينتبهوا ويتناصحوا، فيغسلوا قلوهبم من اعتقاد وإين أرجو بعد دراستهم هلذه الرسا

هذه اخلرافة التي سترضهم وترض أبناءهم وجمتمعهم من بعدهم، واهللا خليفتي عليكم، وأستودع 

ۡمرِٓي إَِ� ﴿ ..اهللا دينكم وأمانتكم وستذكرون ما أقول لكم
َ
فَوُِّض أ

ُ
قُوُل لَُ�ۡمۚ َوأ

َ
فََسَتۡذُكُروَن َمآ أ

ِۚ إِنَّ  َ بَِصُ�ۢ بِٱۡلعَِبادِ  ٱ�َّ   .]٤٤املؤمن: [ ﴾٤٤ٱ�َّ
* * * 



 ٢٧٥  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

 فصـل

 رأي حممد رشيد رضا يف املهدي املنتظر

ا أما  :!*"قال حممد رشيد رضا يف تفسريه: املنار عند تفسريه سورة األعراف ما نذكره ملخصً

ن هلا أكثر، التعارض يف أحاديث املهدي فهو أقو وأظهر واجلمع بني الروايات أعرس، واملنكرو

 والشبهة فيها أظهر.

شيئًا من رواياهتا، وقد كانت أحاديث املهدي  -البخاري ومسلم-ولذلك مل يعتد الشيخان 

أكرب مثارات للفساد والفتن يف الشعوب اإلسالمية، إذ تصد كثري من حمبي امللك والسلطان، 

الغرب، وتأييد دعواهم بالقتال ومن أدعياء الوالية، وأولياء الشيطان للدعوة املهدية يف الرشق و

واحلرب، وبالبدع واإلفساد يف األرض، حتى خرج ألوف األلوف عن هداية السنة النبوية، 

 ومرق بعضهم من اإلسالم مروق السهم من الرمية.

وقد كان من أسباب تصديق اجلامهري من املتأخرين بخروج مهدي جيدد اإلسالم، وينرش 

لهم عىل أهبة االستعداد لظهوره، وقد جاءهم النذير وهو ابن العدل يف مجيع األنام، أن جيع

خلدون الشهري، وصاح فيهم قائالً: إن هللا تعاىل سننًا يف األمم والدول والعمران، مطردة يف كل 

وصحف األكوان، ومن املعلوم وقوع االختالف  ،مصحف القرآنزمان ومكان كام ثبت يف 

 واالضطراب يف أحاديث املهدي.

أشهر الروايات يف اسمه واسم أبيه عند أهل السنة حممد بن عبد اهللا، ويف رواية:  : أنمنها

 أمحد بن عبد اهللا.

والشيعة اإلمامية متفقون عىل أنه حممد بن احلسن العسكري، ومها احلادي عرش والثاين عرش 

اب يف دار من أئمتهم املعصومني، ويلقبونه باحلجة، والقائم، واملنتظر، ويقولون: إنه دخل الرسد
                          

 .بعدها وما ٩/٤٩٩:  املنار تفسري انظر  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٧٦

هـ وله من العمر تسع سنني،  ٢٦٥أبيه يف مدينة (رس من رأ) التي تسمى اآلن سامراء، سنة 

 وأنه ال يزال يف الرسداب حيًّا!!

: أن العابثني باإلسالم، وحماويل إفساد املسلمني، وإزالة ملكهم من زنادقة اليهـود، ومنها

واألموية والعباسية، قد وضعوا أحاديث كثرية وغريهم من أهل االبتداع، وأهل العصبيات العلوية 

افرتوها، وزادوا يف بعض اآلثار املروية دسائس دسوها، ورواج كثري منها بإظهار رواهتا للصالح 

 والتقو، ومل تعرف بعض األحاديث املوضوعة إال باعرتاف من تاب إىل اهللا من واضعيها.

 .!*": إىل صاحب املنار حممد رشيد رضاسؤال

املشهور بني الكافة من أهل اإلسالم، عىل ممر األعصار أنه البد من ظهور رجل يؤيد  إنه من

الدين، ويظهر العدل، ويتبعه املسلمون، ويسمى املهدي، فرأيت أن أكتب جلنابكم لكي تتكرموا 

 علينا باإلفادة ولكم األجر.

خلدون عني  : وردت أحاديث يف املهدي، منها ما حكموا بقوة إسناده، ولكن ابناجلواب

 بإعالهلا وتضعيفها كلها.

ومن استقىص ما ورد يف املهدي املنتظر من األخبار واآلثار، وعرف مواردها ومصادرها، 

ير أهنا كلها منقولة عن الشيعة، وذلك أنه ملا استبد بنو أمية بأمر املسلمني، وظلموا وجاروا، 

قرآن، وعليه استقام اخللفاء وخرجوا باحلكومة اإلسالمية عن وضعها الذي هيدي إليه ال

الراشدون، وهو املشاورة يف األمر، وفصل األمور برأي أهل احلل والعقد من األمة، حتى قال 

عىل املنرب من يعد من خيارهم، وهو عبد امللك بن مروان: من قال يل: اتق اهللا؛ رضبت عنقه! ملا 

لنبي عليه وعليهم السالم، فكانوا يرون كان هذا؛ كان أشد الناس تأملًا له وغرية عىل املسلمني آل ا

أهنم أوىل باألمر وأحق بإقامة العدل، فكان من تشيع هلم يؤلفون هلم عصبية دينية يقنعوهنا بأن 

سيقوم منهم قائم مبرش به يقوم بالعدل، ويؤيد الدين، ويزيل ما أحدث بنو مروان من االستبداد 

 والظلم، وعن هذا االعتقاد صدرت تلك الروايات.

                          
 .بعدها وما ١/١٠٦:  رضا رشيد حممد اإلمام فتاوي انظر  )١(



 ٢٧٧  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

والناظر يف جمموعها يظهر له أهنم ينتظرون ذلك يف القرن الثاين ثم يف الثالث، وكانوا يعينون 

ا من خيار آل البيت يرجحون أن يكون كل منهم القائم املنتظر فلم يكن، وكان بعضهم  أشخاصً

يسأل من يعتقد أنه صاحب هذا األمر فيجيبه ذلك بأجوبة مبهمة، ومنهم من كان يتنصل 

ا، ولكن مرت ويقول:  إن املوعد ما جاء ولكنه اقرتب، ومنهم من كان يرضب له أجالً حمدودً

 السنون والقرون ومل يكن ما توقعوا أن سيكون.

ت هذه العقيدة عىل املسلمني شقاء طويالً، إذ قام فيهم كثريون هبذه الدعو، وخرجوا  وجرّ

لبابية الذين أفسدوا عقائد كثري من عىل احلكام فسفكت بذلك دماء غزيرة، وكان رش فتنها: فتنة ا

ا، ويف الشيعة ظهرت هذه الفتنة وهبم  املسلمني، وأخرجوهم من اإلسالم، ووضعوا هلم دينًا جديدً

قامت، ثم تعد رشها إىل غريهم، وال يزال الباقون منهم ومن سائر املسلمني ينتظرون ظهور 

 لفتنتة أخر نسأل اهللا أن يقيهم رشها.املهدي، ونرص اإلسالم به، فهم مستعدون هبذا االعتقاد 

ومن اخلذالن الذي ابتيل به املسلمون، أن هذه العقيدة مبنية عندهم عىل القوة الغيبية 

والتأييد الساموي، لذلك كانت سببًا يف ضعف استعدادهم العسكري فصاروا، أضعف األمم 

ا، ا أشدهم هبذه العقيدة متسكً وهم مسلمو الشيعة يف إيران،  بعد أن كانوا أقواها، وأشدهم ضعفً

فإن املسألة عندهم اعتقادية، أما سائر املسلمني فاألمر عندهم أهون، فإن منكر املهدي عندهم ال 

ا ألصل من الدين، ولو كانوا يعتقدون أنه يقوم بالسنن اإلهلية واألسباب الكونية،  يعد منكرً

ا هلم.الستعدوا لظهوره بام استطاعوا من قوة، ولكان هذا االعت  قاد نافعً

ونحن له -ومجلة القول أننا ال نعتقد هبذا املنتظر، ونقول برضر االعتقاد به، ولو ظهر 

ا باخلوارق كام يقولون، وقد بينا ذلك يف كتابنا:  -منكرون املحكمة ملا رضه ذلك إذا كان مؤيدً

 .!*"الرشعية

* * * 

                          
 .بعدها وما ١/١٠٦:  رضا رشيد حممد اإلمام فتاوي  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٧٨

 حوادث احلرم الرشيف من املدعني للمهدي

لرشيف الواقع من املارقني املنافقني يف يوم الثالثاء أول يوم من املحرم عام إن حادث احلرم ا

الذي جعله اهللا مثابة للناس وأمنًا، والذي من دخله كان آمنًا؛ فإنه ليس بأول حادث،  ،هـ١٤٠٠

فقد مىض للملحدين املهديني أمثاهلا، فرد اهللا كيدهم وبدد شملهم، وأعتق البيت احلرام من 

هم، وإنام سمي البيت العتيق؛ ألن اهللا يعتقه من ظلم اجلبابرة فال يكون هلم عليه جورهم وفجور

 من سبيل.

وغريه، عدوانًا مماثالً هلذا العدوان عىل البيت احلرام، كتاريخ املسعودي وقد أثبت التاريخ، 

أبو هجري: أن جاء إىل مكة باسم احلج رجل يدعى  ٣١٧وذلك أنه حدث يف موسم احلج عام 

ومعه تسعامئة رجل من أتباعه، وكان أبو طاهر هذا قد نرش الرعب والدمار يف  ،اجلنايب طاهر

 اجلزيرة العربية وهو من القرامطة.

فدخل أبو طاهر هذا وأصحابه مكة يف سابع ذي احلجة، وكان أمريها إذ ذاك حممد بن 

بادئ األمر، ولكن إسامعيل املقرون بابن خملب، وقام أهل مكة واحلجاج بمخادنة أيب طاهر يف 

ا آخر، وهو مهادنة األمراء والرؤساء واالحتكاك هبم حتى يتم هلم  القرامطة كانوا يبيتون أمرً

ا منهم، فبدأت االشتباكات،  مقصودهم من املكر والكفر، فاحتكوا برجال األمن وقتلوا واحدً

ا من احلجاج ثفقاموا بإثارة فتنة عظيمة قتل فيها عىل ما يقوله املؤرخ املسعودي: نحو  الثني ألفً

ا بالذهب، وأخذ كل  .وأهل مكة وهجم عىل احلرم الرشيف فخلع باب الكعبة، و كان مصفحً

املحاريب والذهب التي كانت داخل احلرم، وقام بانتزاع احلجر األسود من الكعبة، وجرد 

لدماء وهنب الكعبة من كسوهتا، وأقام يف مكة ستة أيام وهو يعبث فيها بالفساد والظلم، وسفك ا

 األموال.

ثم سافر يف طريقه إىل هجر والقطيف، حيمل احلجر األسود وباب الكعبة وكسوهتا، وما 



 ٢٧٩  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

ا، واعرتضت له قبيلة هذيل يف املضائق واجلبال  غنم من األموال التي محلها عىل مخسني بعريً

ا من غنائمه، وأ قام كعبة فأخذت منه بعض ما غنمه، لكنه استطاع أن هيرب بعد ما فقد كثريً

دَّ احلجر إىل  ،اجلعبةجديدة للقرامطة بالقطيف، بمكان يسمى  ووضع فيها احلجر األسود، ثم رُ

 مكانه من الكعبة بعد موت أيب طاهر.

والشاهد من هذا احلديث: أن أبا طاهر الذي فعل يف احلرم الرشيف ما فعل كان يدعي بأنه 

ا،  املهدي املنتظر، نفس ما ادعى به جهيامن ومن معه، إذ الدنيا أم العرب والفتن، يرقق بعضها بعضً

ا من األوىل، لكنها لن تزيغ ولن تزعزع أهل اإليامن الثابت.  بحيث تكون اآلخرة رشًّ

ْ َوَ� ﴿ �َّ َ�َافُوا
َ
ُل َعلَۡيِهُم ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة � ْ تَتََ�َّ ُ ُ�مَّ ٱۡسَتَ�ُٰموا ْ َر�َُّنا ٱ�َّ ِيَن قَالُوا نُواْ َ�ۡزَ إِنَّ ٱ�َّ

ْ بِٱۡ�َنَّةِ ٱلَِّ� ُكنُتۡم تُوَعُدوَن  وا ُ�ِۡ�
َ
ۡ�َيا َوِ� ٱ�ِخَرةِ� َولَُ�ۡم  ٣٠َو� ۡوِ�َآؤُُ�ۡم ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ

َ
َ�ُۡن أ

ُعوَن  نُفُسُ�ۡم َولَُ�ۡم �ِيَها َما تَدَّ
َ
 ﴾٣٢نُُزٗ� ّمِۡن َ�ُفورٖ رَِّحيٖ�   ٣١�ِيَها َما �َۡشَتِ�ٓ أ

 .]٣٢-٣٠ فصلت:[
* * * 



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٨٠

ة ة والسرية النبويّ  !*"كلمة املؤلف يف مؤمتر السنَّ

احلمد هللا الذي وفق من أراد هدايته إىل اإلسالم، وأشهد أن ال إله إال اهللا شهادة من قال: 

ا عبده ورسوله عليه أفضل الصالة والسالم.  ريب اهللا. ثم استقام، وأشهد أن حممدً

وخري اهلدي هدي حممد رسول اهللا، وهدي الرسول  : فإن خري احلديث كتاب اهللا،أما بعد

 هو سريته وسنته التي هي طريقته وأمره وهنيه وإقراراته.

ا  بدين كامل، ورشع رشيف شامل، صالح لكل زمان  ملسو هيلع هللا ىلصإن اهللا سبحانه بعث نبيه حممدً

ومكان، قد نظم أحوال الناس يف حياهتم أحسن نظام باحلكمة واملصلحة، والعدل واإلحسان، 

أن الناس آمنوا بتعاليمه وانقادوا حلكمه وتنظيمه، ووقفوا عند حدوده ومراسيمه، لصاروا فلو 

به سعداء، وملا حصل بينهم بغي وال طغيان وال اعتداء، ألنه هيدي للتي هي أقوم. فهو الرمحة 

ۡ�ُتبُ ... ﴿ تعاىل:املهداة جلميع خلقه. يقول اهللا 
َ
� فََسأ ءٖ ِيَن َ�تَُّقوَن َورَۡ�َِ� وَِسَعۡت ُ�َّ َ�ۡ َها لِ�َّ

ِيَن ُهم � َكٰوةَ َوٱ�َّ ِي َ�ُِدونَُهۥ  ١٥٦َ�ٰتَِنا يُۡؤِمُنوَن َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ َّ ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱلرَُّسوَل ٱ�َِّ�َّ ٱۡ� ٱ�َّ

ُمُرُهم بِٱلَۡمۡعُروِف 
ۡ
ِ�يِل يَأ َوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن ٱلُۡمنَكرِ َو�ُِحلُّ لَُهُم َمۡكُتو�ًا ِعنَدُهۡم ِ� ٱ�َّۡوَرٮٰةِ َوٱۡ�ِ

ۡغَ�َٰل ٱلَِّ� َ�نَۡت َعلَۡيِهۡمۚ فَ 
َ
�َِث َوَ�َضُع َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهۡم َوٱۡ� ّيَِ�ِٰت َو�َُحّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡ�ََ�ٰٓ ِيَن ٱلطَّ ٱ�َّ

ِيٓ  ْ ٱ�ُّوَر ٱ�َّ َبُعوا وهُ َوٱ�َّ ُروهُ َونََ�ُ ْ بِهِۦ وََعزَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن  َءاَمُنوا
ُ
ۥٓ أ نزَِل َمَعُه

ُ
قُۡل  ١٥٧أ

ِ إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا َها ٱ�َّاُس إِّ�ِ رَُسوُل ٱ�َّ ُّ�
َ
� فكل ما ذكر يف هذه اآلية  .]١٥٨-١٥٦[األعراف:  ﴾َ�ٰٓ

 فإنه من عمل سريته وسنته.
فضلها وبيان عموم علمها وليست سرية الرسول وسنته التي انعقد هذا املؤمتر املبارك لبيان 

ونفعها، بمقصورة عىل العلم بغزواته وبعوثه ورساياه ورسائله حسبام يظنه بعض الناس، واحلق 

أن سريته هي أعم وأشمل، فهي تشمل كل ما جاء به من العلم واهلد، ودين احلق من لدن 

                          
 . هـ١٤٠٠ حمرم ٥: بتاريخ ألقيت  )١(



 ٢٨١  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

 .ملسو هيلع هللا ىلصبعثته إىل حني وفاته 

ريها، ودرء املفاسد واجلرائم فسريته كاسم رشيعته التي جاءت بجلب املصالح وتكث

وتقليلها، وهي تدور عىل محاية الدين واألنفس واألموال والعقول واألعراض، فالتخلق بسرية 

، والتمسك بسنته هي التي هتذب األخالق، وتطهر األعراق، وتزيل الكفر والشقاق ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

نجم احلوادث الفظيعة من والنفاق؛ وهلذا قالوا: إن كل متدين بدين صحيح فإنه متمدن، وإنام ت

القتل، وهنب األموال وانتهاك األعراض من عادمي الدين، الذين ساءت طباعهم، وفسدت 

أوضاعهم، وفسقوا عن أمر رهبم، ألن من ال دين له جدير بكل رش، بعيد عن كل خري، وعادم 

يرتتب عىل  اخلري ال يعطيه، وكل إناء ينضح بام فيه، ومتى جهر هؤالء بإحلادهم وفسادهم فإنه

 جهرهم فتنة يف األرض وفساد كبري.

إن التكاتف عىل العمل برشيعته عليه الصالة والسالم، من املحافظة عىل الصلوات اخلمس 

املفروضة يف أوقاهتا، وأداء الزكاة الواجبة، وصيام رمضان، هو الذي يوحد بني املسلمني، 

للنرص عىل عدوهم، كام قال أمري  ويؤلف بني قلوهبم، ويصلح ذات بينهم، وجيعلهم مستعدين

إن دين  .!*"»إن اهللا أعزكم باإلسالم، ومهام طلبتم العز يف غريه يذلكم«املؤمنني عمر بن اخلطاب: 

اإلسالم ليس هو حمض التسمي به باللسان، واالنتساب إليه بالعنوان، ولكنه ما وقر يف القلب 

مون باإلسالم بأقواهلم لكنهم خيالفونه وصدقته األعامل، وإن أكثر الناس يف هذا الزمان يتس

بأعامهلم، فهم يف جانب واإلسالم يف جانب آخر، حتى صاروا بمثابة اخلزي عىل املسلمني، 

والفتنة للكافرين، بحيث يقول الكفار: إن كان اإلسالم يبيح قتل األبرياء، وسبي أموال األغنياء 

ِيَن َ�فَ َر�ََّنا َ� َ�َۡعۡلَنا فِۡتنَ ﴿ فإنه ال خري فيه: ٓ ٗة ّلِ�َّ   .]٥املمتحنة: [ ﴾ُرواْ َوٱۡغفِۡر َ�َا َر�ََّنا
: أن دين اإلسالم بريء من هذه األعامل التي ختالف نظام رشعه، فهو قائم عىل محاية واحلق

 الدين واألنفس واألموال والعقول.

                          
 .عمر حديث من املستدرك يف احلاكم أخرجه  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٨٢

هام دين السالم واألمان، واملطهر للعقول من خرافات البدع والضالل واألو اإلسالم

 والبغي والعدوان.

دين العدل واملساواة يف احلدود واحلقوق واألحكام، ال فضل ألمحر عىل أسود إال  اإلسالم

بالطاعة واإليامن، ومن أبطأ به عمله مل يرسع به نسبه. اإلسالم يوجب عىل املؤمنني أن يكونوا يف 

عىل املؤمنني أعزة عىل  التعاطف والتالطف كاإلخوان، ويف التعاون والتساعد كالبنيان، أذلة

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ﴿ الكافرين
ۡ
ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� يَأ

َ
َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت َ�ۡعُضُهۡم أ

ۥٓۚ  َ َورَُسوَ�ُ َكٰوةَ َوُ�ِطيُعوَن ٱ�َّ لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ   .]٧١التوبة: [ ﴾ٱلُۡمنَكرِ َوُ�قِيُموَن ٱلصَّ
 .!*"»إن دماء�م وأموال�م علي�م حرام«اإلسالم حيرتم الدماء واألموال، ويقول: 

أي: بمقتىض الرضا التام، ويف  .!+"»ال �ل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه«ويقول: 

ٓ إَِ� ٱۡ�ُ�َّ ﴿ حمكم القرآن ْ بَِها ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م بِٱۡلَ�ِٰطِل َوتُۡدلُوا
َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
ْ فَرِ�ٗقا َوَ� تَأ ُ�لُوا

ۡ
ِم ِ�َأ

نُتۡم َ�ۡعلَُموَن 
َ
ثِۡم َوأ ۡمَ�ِٰل ٱ�َّاِس بِٱۡ�ِ

َ
  .]١٨٨البقرة: [ ﴾١٨٨ّمِۡن أ

ــــــــد ــــــــن حمم ــــــــرب إن دي  اهللا أك
 

 وكتابــــه أقــــو وأقــــوم قــــيال 
 

لقد مكث املسلمون ثالثة عرش قرنًا ودينهم اإلسالم، ودستور حكمهم السنة والقرآن، فهم 

أكرب معني للحاكم عىل سياسة مملكته، وسيادة رعيته، لكوهنام يوقفان اخلصم  يعتزون هبام، إذ مها

اللدود عىل حده، ويقنعانه بحقه، فال يقع بني الناس مشكلة ذات أمهية إال ويف الرشيعة 

 اإلسالمية طريق حلها، وبيان اهلد من الضالل فيها.

حة الرصحية التي قام جهابذة ونحن يف كالمنا عىل السنة، إنام نتكلم عىل األحاديث الصحي

النقاد العلامء عىل متحيصها وتصحيحها، حتى جعلوها عمدة يف العقائد واألحكام، وأمور 

 احلالل واحلرام.

                          
 .اهللا عبد بن جابر حديث من مسلم أخرجه  )١(

 .الرقايش حرة أيب عم حديث من الدارقطني أخرجه  )٢(



 ٢٨٣  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

ا من األحاديث املكذوبة يف  وإال فإنه من املعلوم أن الوضاعني الكذابني قد أدخلوا كثريً

 العقائد واألعامل، لكن املحققني من عقائد املسلمني، وأحكامهم حتى صار هلا األثر السيئ يف

علامء املسلمني قد قاموا بتحقيقها، وبينوا بطالهنا، وأسقطوها عن درجة االعتبار، وحذروا األمة 

 منها.

ا ونحو ذلك مما  من ذلك أحاديث املهدي املنتظر، وأنه يمأل األرض عدالً كام ملئت جورً

 يقولون.

ف ويقول: أنا املهدي املنتظر. حتى كأن املهدي وصار يف كل زمان ويف كل مكان يظهر خمر

جرثومة البدع، ومثار الفتن، وال يزال علامء السنة يف كل مكان حياربون هذه الدعو، وحياربون 

من تسمى هبا العتباره من الكذابني الدجالني، واحلق: أن املهدي املنتظر ال صحة له وال وجود له 

ا.   !*".»إال عيىس ابن مر�مال مهدي « :ويف سنن ابن ماجهقطعً

وإنه بمقتىض التأمل لألحاديث الواردة يف املهدي، نجدها من الضعاف التي ال يعتمد 

عليها، وأكثرها من رواية أيب نعيم يف حلية األولياء وكلها متعارضة ومتخالفة، ليست بصحيحة 

 وال رصحية، وال متواترة، ال باللفظ وال باملعنى.

الن دعو املهدي، وكونه ال حقيقة هلا؛ فقد سبقني من قال بذلك ولست أنا أول من قال ببط

من العلامء املحققني، فقد رأيت ألستاذنا الشيخ حممد بن عبد العزيز املانع رسالة حقق فيها بطالن 

ا، فال ينكر عىل من  دعو املهدي، وأنه ال حقيقة لوجوده، وكل األحاديث الواردة فيه ضعيفة جدًّ

ا ملنشئ املنار حممد رشيد رضا رسالة ممتعة حيقق فيها بطالن دعو املهدي، أنكره. كام رأيت  أيضً

ا، وأشار إىل بطالن دعواه يف تفسري املنار  .!+"وأن كل األحاديث الواردة فيه ال صحة هلا قطعً

لكنه يوجد يف مقابلة هؤالء من يقول بخروج املهدي، ويقوي األحاديث الواردة فيه، منهم: 

                          
ا، إال الدنيا الو شدة، إال األمر يزداد ال: «ومتامه احلديث من جزء اللفظ هذا  )١( ا، إال الناس وال إدبارً  وال شحًّ

 .١٣٤١-٢/١٣٤٠ ماجه ابن سنن انظر. »مريم ابن عيسى إال املهدي وال الناس، رشار عىل إال الساعة تقوم

 .بعدها وما ١/١٠٦ رضا رشيد حممد وفتاو بعدها، وما ٩/٤٩٩:  املنار تفسري انظر  )٢(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٨٤

ابن تيمية رمحه اهللا، فقد رأيت له قوالً يقول فيه بصحة خروجه، وأن فيه سبعة شيخ اإلسالم 

 أحاديث.

فقول شيخ اإلسالم هذا خرج بمقتىض اجتهاد منه، ويأجره اهللا عليه وقد أخد بقوله بعض 

العلامء املتأخرين، وصاروا يكتبون يف مؤلفاهتم بصحة وجوده، مما تأثرت به عقائد العامة وبعض 

 العلامء.

ا يف سائر العلوم والفنون، فنحن  ا، وأوسع اطالعً ومعلوم أن شيخ اإلسالم هو أطول منا باعً

نعرتف بفضله، ومل نزل نغرتف من بحر علمه، لكنه برش كسائر علامء البرش، والصحيح بمقتىض 

 الدالئل والرباهني، هو ما ذكره بعض العلامء من أنه ال حقيقة لصحة أحاديث املهدي، هلذا رأينا

كل من انتحل خطة باطلة من الدجالني املنحرفني، فإنه يسمي نفسه باملهدي، ويتبعه عىل دعوته 

 اهلمج السذج، والغوغاء الذين هم عون الظامل، ويد الغاشم يف كل زمان ومكان.

َوَمن ﴿ وحسبكم ما سمعتموه عام فعله هؤالء يف بيت اهللا احلرام، وهم ينتسبون إىل اإلسالم
ِ�ٖ� يُرِۡد �ِيهِ 

َ
ِۢ بُِظۡلٖ� نُِّذۡقُه مِۡن َعَذاٍب أ   .]٢٥احلج: [ ﴾٢٥�ِإِۡ�َاد

ۡ�َۡقَنا بِِهۡم ُذّرِ�َّتَُهۡم ﴿ وال جيني جان إال عىل نفسه،
َ
َبَعۡتُهۡم ذُّرِ�َُّتُهم �ِإِيَ�ٍٰن � ِيَن َءاَمُنواْ َوٱ�َّ َوٱ�َّ

� ُ�ُّ ٱۡمرِ  ءٖ َ�َۡ�ُٰهم ّمِۡن َ�َملِِهم ّمِن َ�ۡ
َ
وقد اختذ دعاة  .]٢١الطور: [ ﴾٢١� بَِما َكَسَب رَهِٞ� َوَمآ �

 البدع هذه العقيدة هلم طريقة.
 ،هـ رجل يدعى الشيخ أمحد األحسائي ١١٦٦فقد خرج عام  ،دعوة البهائيةفمن ذلك 

شيعي من أهل األحساء، وأظهر للناس أنه املهدي املنتظر، وأن رشيعته تنسخ رشيعة الرسول 

وأظهر للناس أنه باب املهدي ثم قال: إنه باب اهللا. ثم حممد عيل الرشتي عده حممد، ثم ظهر ب

ادعى أنه املهدي فقام عليه علامء فارس، فحاكموه وحكمت عليه حمكمة تربيز الرشعية بقتله عىل 

 ردته، فقتل ومن معه، وقد خرجوا بردهتم عن عداد املسلمني.

مريزا  اهلجري، وأسس دعواها رجل يسمى يف القرن الثاين عرش القاديانيةثم ظهرت بدعة 



 ٢٨٥  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

باألمحدية وادعى أنه املهدي املنتظر، وقام  !*"من سكنة قاديان اهلند، وسمى نحلته ،غالم أمحد

علامء اهلند يف نحره، لكنه استجار باإلنجليز فكانوا حيمونه، وختمرت دعوته يف اهلند وباكستان، 

 خرجهم علامء املسلمني عن عقيدة اإلسالم.يعتقدها اهلمج السذج وعىل طول الزمان حتى أ

ا من الزور والبهتان، والتدليس  إن أعداء اإلسالم قد شوهوا سمعة اإلسالم، وألبسوه أثوابً

والكتامن حيث وصفوه بالقدم، وكونه ال يتالءم احلكم به يف هذا العرص، وأن رشائعه تكاليف 

 شاقة.

قامة احلدود الرشعية، كحد الزنا والرسقة، وقوهلم بعزل الدين عن الدولة، وربام عابوه بإ

ورشب اخلمر، وينسبون هذه احلدود إىل القساوة والوحشية، وهي حدود اهللا التي رشعها 

 لعباده، لتكون بمثابة الزواجر عن هذه اجلرائم لتطهري املجتمع منها، ومن ال يكرم نفسه ال يكرم،

َ � � َمن﴿ نَّ ٱ�َّ
َ
لَۡم تََر أ

َ
َباُل  � ۡمُس َوٱۡلَقَمُر َوٱ�ُُّجوُم َوٱۡ�ِ �ِض َوٱلشَّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوَمن ِ� ٱۡ� ِ� ٱلسَّ

ُ َ�َما َ�ُۥ مِ  َوآبُّ َوَ�ثِ�ٞ ّمَِن ٱ�َّاِس� َوَ�ثٌِ� َحقَّ َعلَۡيهِ ٱۡلَعَذاُبۗ َوَمن يُِهِن ٱ�َّ َجُر َوٱ�َّ ۡكرٍِ�� َوٱلشَّ ن مُّ
 َ َ َ�ۡفَعُل َما � فهم يعيبون اإلسالم بام يعد من حماسنه، وال عجب  .]١٨احلج: [ ﴾١٨َشآُء۩ إِنَّ ٱ�َّ

وهؤالء هم أعداء اإلسالم الذين حيبون أن تشيع الفواحش يف البلدان، فهم يتحاملون عىل 

 اإلسالم بالطعن فيه لصد الناس عنه، فهم كام قيل:
 صـــديقك ال يثنـــي عليـــك بطائـــل

 

 فـــامذا تـــر فيـــك العـــدو يقـــول 
 

 ضعف املسلمون يف هذه القرون األخرية، وساءت حاهلم وانتقص األعداء بعض وإنام

بلداهنم، من أجل أنه ضعف عملهم باإلسالم، وساء اعتقادهم فيه، وصار فيهم منافقون يدعون 

إىل نبذه، وإىل عدم التقيد بحدوده وحكمه وألجله صاروا من أسوأ الناس حاالً، وأشدهم 

ا وزلزاالً، ففشى  من بينهم الفوىض والشقاق، وقامت الفتن عىل قدم وساق، يقتل بعضهم اضطرابً

ا، ويسبي بعضهم أموال بعض بحجة االشرتاكية املبتدعة التي ما أنزل اهللا هبا من سلطان.  بعضً

                          
 .مذهبه أي: نحلته  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٨٦

وإن مما يقوي الرجاء، ويزيد يف األمل، حينام نسمع حكام املسلمني وزعامءهم يف مؤمتراهتم 

، للتذاكر يف شأن أممهم، وعالج عللهم وإصالح جمتمعهم، يتفقون عىل التي يعقدون االجتامع هلا

كلمة واحدة وهي: أن اليشء الذي فلّ حدهم وفرق شملهم، وألقى العداوة بينهم، هو 

تقصريهم بالعمل بنظام دينهم، وأن الرأي السديد واألمر املفيد: هو رجوعهم إىل العمل بكتاب 

 إال ما صلح به سلفهم. رهبم، وسنة نبيهم، فإنه لن يصلحهم

فهم يتواصون بذلك، ويتناصحون بموجبه، وسيكون هلذا التوايص جتاوب ولو بعد حني. 

فهذه نصيحتي لكم، واهللا خليفتي عليكم، وأستودع اهللا دينكم وأمانتكم، والسالم عليكم ورمحة 

 اهللا وبركاته.

* * * 



 ٢٨٧  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

 احلديث عن يأجوج ومأجوج

تابه: لوامع األنوار من أحاديث يأجوج ومأجوج عىل صفة لقد أكثر الشيخ السفاريني يف ك

 ما عمله يف أحاديث املهدي؛ ألنه حاطب ليل جيمع الغث والسمني، والصحيح والسقيم.

أن منهم من طوله «: ونحن نسوق لك قليالً من كثري من أحاديثه التي ذكرها، منها حديث

ا، ومنهم من طوله قدر شرب، ومنهم م ن يفرتش شحمة أذنه ويلتحف مائة وعرشون ذراعً

وأحاديث  !+"أنه ال يموت أحدهم حتى ينظر إىل ألف فارس من أوالدهوحديث:  !*"»باألخر

ا كالسباع وقرونًا.  تصفهم بصفة اإلرهاب، وأن هلم أنيابً
ونقل عن كعب األحبار يف صفة بدء خلقهم، وذلك أن آدم احتلم فاختلط ماؤه بالرتاب، 

لق منه يأجوج ومأجو  .!,"فهم إخوتنا ألبيناج. قال: فخُ

 .كل هذه وما هو أكثر منها، ذكرها السفاريني

ْ َ�َٰذا ﴿ ويأجوج ومأجوج قد أخرب اهللا عنهم يف كتابه مما ال شك فيهم، فقال سبحانه: قَالُوا
�ِض َ�َهۡل َ�َۡعُل لََك َخرًۡجا 

َ
ُجوَج ُمۡفِسُدوَن ِ� ٱۡ�

ۡ
ُجوَج َوَمأ

ۡ
ن َ�َۡعَل بَۡيَننَا ٱۡلَقۡرَ�ۡ�ِ إِنَّ يَأ

َ
ٰٓ أ َ�َ

ا    .]٩٤الكهف: [ ﴾٩٤َوَ�ۡيَنُهۡم َسّدٗ

ِ َحَدٖب يَنِسلُوَن ﴿ وقال:
ُجوُج وَُهم ّمِن ُ�ّ

ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
ٰٓ إَِذا فُتَِحۡت يَأ َوٱۡ�َ�ََب ٱلۡوَۡعُد  ٩٦َح�َّ

  .]٩٧-٩٦األنبياء: [ ﴾ٱۡ�َقُّ 
خيوضون يف أمرهم ويف مكان  فاملسلمون يصدقون يف وجودهم بال شك، ولكنهم ال

وجودهم، ويف صفة خلقهم، مع علمهم أهنم من نسل آدم، بل ومن ذرية نوح، وأوصافهم ال 

                          
 .موضوع: الضعيفة السلسلة يف األلباين وقال: حذيفة حديث من األوسط يف لطرباينا أخرجه  )١(

 .موقوفًا عيل حديث من تفسريه يف القرطبي ذكره  )٢(

ا األحبار كعب حديث من تفسريه يف القرطبي ذكره  )٣(  .مقطوعً



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٨٨

تنطبق عىل أوصاف املالئكة، وال عىل أوصاف بني آدم، وال يدرون كيف خيرجون عىل الناس، 

سطح األرض أينزلون عليهم من السامء أم ينبعون من األرض؟ لعلمهم أن الناس قد اكتشفوا 

ا، وجترأ بعض املالحدة عىل التكذيب بالقرآن من أجلهم، وقالوا:  كلها فلم يروهم، ومل يرو سدًّ

 إن القرآن يذكر أشياء ال وجود هلا!!

فبينام هم كذلك يف غمرة من اجلهل ساهون، إذ طلع عليهم نور هداية وداللة حيمله عالمة 

ه اهللا وخيربهم عن حقيقة فتح يأجوج القصيم الشيخ عبد الرمحن بن نارص بن سعدي رمح

ومأجوج قائالً: ال تبعدوا النظرة، وال ترسحوا يف الفكرة، فإن يأجوج ومأجوج عن أيامنكم، 

وعن شامئلكم، ومن خلفكم، فام هم إال أمم الكفار عىل اختالف أجناسهم وأوطاهنم والتي 

كل حدب ينسلون، حني  تداعى عليكم كتداعي األكلة عىل قصعتها، وقد أقبلوا عليكم من

استدعاهم استنشاق رائحة البرتول يف بلدان العرب املسلمني، وهذا هو حقيقة الفتح هلم، 

عن زينب بنت جحش قالت: خرج علينا  صحيح البخاري ومسلمكام يف  ملسو هيلع هللا ىلصوالذي عناه النبي 

ا قد امحر وجهه، وهو يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ب، فتح ال � إال اهللا و�ل للعرب من رش قد اقرت«فزعً

وقرن بني إصبعيه السبابة والوسطى، فقلنا: يا  !*" »ايلوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا

 .»نعم إذا كرث اخلبث«رسول اهللا، أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال: 

وكانت ابتداء حركتهم يف ظهـورهم عىل املسلمني من غزوة مؤتة، حني غزاهم املسلمون 

ا بعد عام.لدعوهتم إىل اإلسالم، ثم صار ظهو  رهم يزداد عامً

يوشك أن تتداىع علي�م «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد رو اإلمام أمحد وأبو داود عن ثوبان أن النبي 

ال، «قالوا: يا رسول اهللا، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال:  »األمم كما تداعت األ�لة ىلع قصعتها

و�ليق يف  ولكن�م غثاء كغثاء السيل! ي�ع اهللا مهابة عدو�م من�م، و�سكن�م مهابتهم،
 .!+" »حب ادلنيا و�راهة املوت«قالوا: وما الوهن يا رسول اهللا؟ قال:  »قلو��م الوهن

                          
 .جحش بنت زينب حديث من مسلم أخرجه  )١(

 .ثوبان حديث من داود أبو أخرجه  )٢(



 ٢٨٩  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

وملا أخرج الشيخ عبد الرمحن بن سعدي رمحه اهللا رسالته يف حتقيق أمر يأجوج ومأجوج عىل 

واستنباطه، أنكر عليه بعض العلامء يف ذلك، واهتموه بأنه يكذب  تفسريهصفة ما ذكره يف 

 قرآن، واستدعي للمحاكمة زمن امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن رمحه اهللا.بال

فربهن عن حقيقة رسالته، وأهنا تصدق القرآن، وتزيل اللبس والشك عنه، وترد عىل 

 امللحدين قوهلم، وسوء اعتقادهم.

 هلذا تبني للعلامء حسن قصده، وزال عن الناس ظالم األوهام، وضالل أهل الزيغ والبهتان.

وصار هلذه الرسالة األثر الكبري يف إمخاد نار الفتنة بيأجوج ومأجوج، حتى استقر يف أذهان 

ا..  العلامء والعوام صحة ما قاله بمقتىض الدليل والربهان، فجزاه اهللا عن اإلسالم واملسلمني خريً

 .لالتعاظ هبا واالنتفاع بعلمها.. ونحن نسوق فقرات من رسالته

* * * 

 عبد الرمحن بن نارص بن سعدي رمحه اهللا لشيخفقرات من كالم ا

 ملسو هيلع هللا ىلصاعلم أن من تأمل ما ذكره اهللا يف كتابه عن يأجوج ومأجوج، وما ثبتت به سنة رسول اهللا 

عنهم، وما يف ذلك من صفاهتم، وعلم ما ذكره املفرسون واملؤرخون يف قصة ذي القرنني، 

آدم، فمن عرف ذلك كله تيقن وعرف الواقع واملحسوس وما عىل وجه األرض من أصناف بني 

يقينًا ال شك فيه أهنم هم األمم املوجودون اآلن الذين ظهروا عىل الناس: كالرتك، والروس، 

ودول البلقان، واألملان، وإيطاليا والفرنسيني واإلنجليز واليابان، واألمريكان، ومن تبعهم من 

مأجوج من أوالد آدم، وأهنم ليسوا األمم، فإنه دل الكتاب والسنة داللة بينة رصحية أن يأجوج و

جب اآلدميون عن رؤيتهم، واإلحساس يف الدنيا هبم،  بعامل آخر غيبي كاجلن، ونحوهم ممن حُ

يِۡن وََجَد ِمن ﴿ بيان ذلك يف القرآن من قصة ذي القرنني يف قوله تعاىل: دَّ ٰٓ إِذَا بَلََغ َ�ۡ�َ ٱلسَّ َح�َّ
ُجوَج ُمۡفِسُدوَن  ٩٣ۡفَقُهوَن قَۡوٗ� ُدونِِهَما قَۡوٗما �َّ يََ�اُدوَن �َ 

ۡ
ُجوَج َوَمأ

ۡ
ْ َ�َٰذا ٱلَۡقۡرَ�ۡ�ِ إِنَّ يَأ قَالُوا
ا  ن َ�َۡعَل بَۡيَنَنا َوَ�يۡنَُهۡم َسّدٗ

َ
ٰٓ أ �ِض َ�َهۡل َ�َۡعُل لََك َخرًۡجا َ�َ

َ
إىل  .]٩٤-٩٣الكهف: [ ﴾٩٤ِ� ٱۡ�
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ا أهنم كام آخر اآليات، فمن فهم معنى هذه اآليات، وما ذكره  أصناف املفرسين فيها، علم قطعً

ذكر اهللا يف شكاية هؤالء القوم الذين كثر إفسادهم لذي القرنني بالقتل والنهب والتخريب 

ا، يمنعهم من اإلفساد، والنفوذ إليهم،  وأنواع الفساد، فطلبوا منه أن جيعل بينهم وبينهم سدًّ

ا، فأجاب ذو القرنني طلبتهم، طاعة هللا وإحسانًا عىل  هؤالء املظلومني، فجعل بينهم وبينهم ردمً

ا آخر كاجلن  ومعلوم أهنم آدميون حمسوسون، قد تناولوهم بأنواع األذ. فلو كانوا جنسً

جبوا عن األبصار، مل يتمكنوا من األذية لبني آدم إىل هذا احلد، ومل يطلب هؤالء  ونحوهم، ممن حُ

  يمنعهم من األذية سد وال ردم.القوم من ذي القرنني ما ال قدرة له عليه، ومل
وذلك أن هناك جبلني متقابلني متصلني بمشارق األرض ومغارهبا، وليس للناس يف تلك 

األزمان طريق إال من تلك الفجوة التي بني السدين حيث كان مسري الناس يف ذلك الوقت عىل 

ا حمكامً بني اجلبلني،  فتم بنيانه للردم بني الناس، اإلبل، والبغال، واحلمري فبنى ذو القرنني سدًّ

 وبني يأجوج ومأجوج، وبقي ما شاء اهللا أن يبقى.

ثم بعد ذلك ظهروا عىل الناس من مجيع النواحي، واجلبال، والبحار فتحركوا يف وقت 

يف أول قتال وقع من املسلمني مع النصار، يف وقعة مؤتة، وكان املسلمون أربعة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

ا، فكشف للنبي آالف، وجيش النصار مائة وع عنهم يوم قتاهلم فقال وهو خيطب  ملسو هيلع هللا ىلصرشين ألفً

أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذها ز�د ابن حارثة فأصيب، ثم أخذها عبد اهللا بن «الناس: 

خيربهم  !*"»رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف اهللا وهو خادل بن الويلد، ففتح اهللا عليه

 بذلك وهو يبكي.

ويل للعرب «: ملسو هيلع هللا ىلصلقتال املسلمني، واخلروج عليهم، وهو معنى قوله  وهذا هو مبدأ حتركهم

 .»من رش قد اقرتب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا

قال: ومل يزالوا يف ازدياد، وظهور عىل الناس، حتى وصل األمر إىل هذه احلال املشاهدة، وال 

                          
 .أنس حديث من البخاري أخرجه  )١(



 ٢٩١  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

 بد أن يقع كل ما أخرب اهللا به ورسوله.

د شاهدوا السد قد اندك، ورأوا يأجوج ومأجوج قد جتاوزوه، فإن السد ومنها: أن الناس ق

يف املوانع اجلبلية، واملائية، ونحوها املانعة من وصوهلم إىل الناس، فقد شاهدوهم  -كام ذكرنا-

من كل حمل ينسلون، فالبحر األبيض واألسود، واملحيط من مجيع جوانبه، وما اتصل بذلك من 

ليها أزمان متطاولة وهي سد حمكم بينهم وبني الناس، ال جياوزها منهم املوانع كلها قد مىض ع

أحد، بل هم منحازون يف أماكنهم، وقد زال ذلك كله، وشاهدهم الناس، وقد اخرتقوا هذه 

البحار، ثم توصلوا إىل خرق اجلو بالطائرات، وبام هو أعظم منها، فال يمكن ألحد إنكار هذا 

 وال املكابرة فيه.

لة التي ذكرناها من نص الكتاب والسنة الصحيحة، واألدلة العقلية، والواقع، وهذه األد

 واملشاهدة، كلها أمور يقينية ال شك فيها، وال مناقض هلا.

واملقصود أن ظهورهم عىل الوصف الذي رشحناه، قد تبني موافقته للكتاب والسنة 

يامً عىل صدق القرآن، وصحة ما الصحيحة، والعلم الصحيح العقيل احليس، يعترب آية وبرهانًا عظ

، من آيات بينات ال تزال تشاهد، وتظهر كل وقت وحني، يعترب هبا ملسو هيلع هللا ىلصجاء به رسول اهللا 

املعتربون وينتفع هبـا املؤمنون، ويسرتشد هبا الغافلون املعرضون، وتقوم هبا احلجة عىل 

 املعارضني املعاندين.

ائيلية، وآثار موضوعة وقصص وأما من اعتمد يف قصة يأجوج ومأجوج عىل قصص إرس

خرافية، وعوائد جرت خمالفة للعلم، فقد حرم الوصول إىل اهلداية واالستنارة بنور العقل املؤيد 

 بالرشع. انتهى.

* * * 
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 سد يأجوج ومأجوج

 !*"قال الشيخ حممد رشيد رضا يف فتاواه

ر، ونقول سألنا عن سد يأجوج ومأجوج غري واحد، من مرص وروسيا وغريمها من األقطا

السيام -قبل كل يشء: إن دعو معرفة مجيع بقاع األرض باطلة؛ فإن بقعة كل من القطبني 

ا بني يف جهة أحد  -القطب اجلنويب ال تزال جمهولة، وقد استدل بعض العلامء عىل أن سدًّ

القطبني، يذكر بلوغ ذي القرنني إىل موضعه بعد بلوغ مغرب الشمس مطلعها، وليس ذلك جهة 

ل أو جهة اجلنوب، وال يعرتض عىل هذا القول بصعوبة الوسائل املوصلة إىل أحد القطبني، الشام

ا  فإن حالة مدنية ذلك العرص، وحالة األرض فيها غري معروفة لنا اآلن، فنبني عليها اعرتاضً

كهذا، فام درينا أن االستطراق إىل أحد القطبني أو كليهام، كان يف زمن ذي القرنني سهالً، فكم 

ن أرض يابسة فاضت عليها البحار، فغمرهتا بطول الزمان، وكم من أرض انحرس عنها املاء، م

ا عامرة متصلة بغريها، أو منفردة (جزيرة) وكم من مدينة طُمست حتى ال يُعلم  فصارت أرضً

عنها يشء، ومن املعلوم اآلن من شؤون املدنيات القديمة باملشاهدة، أو االستدالل ما جيهل 

ه، كاألنوار والنقوش وجر األثقال عند املرصيني القدماء، فالقرآن يقول يف ذي بعض أسباب

ۡ�َبَع َسبًَبا ﴿ القرنني
َ
َُّهم  ٨٩ُ�مَّ � ٰ قَۡو�ٖ لَّۡم َ�َۡعل ل ۡمِس وََجَدَها َ�ۡطلُُع َ�َ ٰٓ إَِذا بَلََغ َمۡطلَِع ٱلشَّ َح�َّ

 � الشمس ومغرهبا، وبني السدين، فام هي  كذا من مطلع .]٩٠-٨٩الكهف: [ ﴾٩٠ّمِن ُدونَِها ِسۡ�ٗ

 تلك األسباب؟ هل هي هوائية أو كهربائية؟ اهللا أعلم بذلك.
هذا ما يقال باإلجياز يف رد دعو معرفة مجيع أجزاء األرض التي بني عليها االعرتاض، ثم 

إن ما بني عىل هذه الدعو باطل، وإن فرضنا أهنا هي مسلّمة؛ وذلك أنه يوجد يف األرض 

 ضعان معروفان حيتمل أن السد كان فيهام:مو

                          
 .بعدها وما ٢/٦٥٠:  رضا رشيد حممد الشيخ فتاو من  )١(



 ٢٩٣  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

) بروسيا ومعناه السد، وفيه موضع يسمى دربند: املوضع الذي يسمى اآلن (أحدمها

يقال: إنه من صنع بعض ملوك الفرس،  ،وهو أثر سد قديم بني جبلني) أي باب احلديد، دمرقبو(

ل عىل ذلك، وأخربين خمتار وحمتمل أن يكون موضع السد، وقد ذكره ملطربون يف جغرافيته بام يد

باشا الغازي أنه رأ خريطة جغرافية قديمة لتلك اجلهات، وفيها رسم ذلك املكان، وبيان أن 

يأجوج ) وتعريب هذين اللفظني: ماقوق) واسم الثانية (آقوقاسم إحدامها: ( وراءه قبيلتني

 ؛ ظاهر جيل. ومأجوج

 بعض التواريخ الفارسية عىل غرابته وهو:فإننا نرتجم ما جاء فيه عن  ،وأما املوضع الثاين

يف الشامل الرشقي من مدينة صنعاء التي هي عاصمة اليمن بعرشين مرحلة (مائة وبضع 

ا حييط به من ثالث  فراسخ) مدينة قديمة تسمى الطويلة، ويف رشقي هذه املدينة واد عميق جدًّ

ا عىل خطر السقوط واهلوي، جهات جبال شاخمة منتصبة، ليس فيها مسالك معبدة، فاملوغل فيه

ويف اجلهة الرابعة منه سهوب فيحاء، يستطرق منها إىل الوادي، ومنه إليها، وفجوة الوادي من 

هذه اجلهة تبلغ مخسة آالف ذراع فاريس (الذراع الفاريس مرت وأربعة سنتيمرتات) ويف الفجوة 

ديد املتساوية املقدار، فطول سد صناعي، يمتد من أحد طريف اجلبلني إىل اآلخر، وهو من زبر احل

ا، وأما ارتفاعه فيختلف باختالف  هذا السد مخسة آالف ذراع، فأما سمكه فخمسة عرش شربً

انخفاض أساسه، وارتفاعه؛ ألن أرضه غري مستوية، ويف القرن العارش للهجرة ملا فتح سنان باشا 

السد، فأمر بعدِّ ٍ زبر احلديد  القائد العثامين اليمن، وصل إىل قلعة تسمى تسام واقعة بجوار هذا

املبني هبا السد، فقصار ما تيرس هلم عده منها: تسعة آالف، ويف طريف هذا السد قلعتان 

 عظيمتان، حمكمتا البناء، قديمتان تسمى إحدامها: قلعة العرصة، والثانية: قلعة الباحثة.

ن هي فيام يظهر بالد فهذا الوصف ينطبق عىل ما جاء يف القرآن من وصف السد، وبالد اليم

ذي القرنني؛ ألن هذا اللقب من ألقاب ملوك العرب احلمرييني يف حرضموت واليمن، املعروفني 

باألذواء (كذي يزن وذي الكالع وذي نواس) ولكن إن صح وجود السد فأين يأجوج ومأجوج 

النبي حزقيال  منه؟ وهم الترت كام يف تاريخ السوريني قبل اإلسالم، أو السكيثيني الذين وصفهم
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ا إلعادة الكنيسة.  بام ينطبق عىل وصفهم يف تاريخ اليونان، ويعدهم النصار رمزً

ثم إن مل يكن السد املذكور يف القرآن هذا وال ذاك، ومل يكن فيام بقي جمهوالً من األرض، فلم 

ج ال جيوز أن يكون قد اندك، وذهب أثره من الوجود؟ إن قيل: يمنع ذلك أن اندكاكه، وخرو

 يأجوج ومأجوج من عالمات الساعة، أجبنا بجوابني:

: قرب الساعة يمتد ألوفًا من السنني بدليل أن نبينا نبي الساعة، وقرب الساعة أي: أحدمها

 هو قرب بالنسبة إىل ما مىض من عمر األرض، وما يدرينا أنه ماليني من السنني.

ك أمة معينة، كام ورد يف رشح : أن هناك ساعة عامة، وساعة خاصة أي: ساعة هالوثانيهام

 بعض األحاديث الواردة يف الساعة، وربام عدنا إىل التفصيل يف هذه املسألة. انتهى.

* * * 



 ٢٩٥  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

 اإلصالح والتجديد بالعلم والعدل والدين

إن اهللا يبعث ىلع رأس لك مائة سنة هلذه األمة من �دد هلا «سألني غري واحد عن حديث: 

 .!*" »دينها
 هذا حديث؟ وهل هو صحيح أو غري صحيح؟فيسألون هل 

 فأجبتهم بأن هذا احلديث رواه أبو داود وصححه احلافظ العراقي والعالمة السخاوي..

: إن اإلصالح والتجديد بالعلم والعدل والدين فضل من اهللا يوفقه له من خيتاره اهللا وأقول

الح، واألمر به والدعوة من صفوة عباده املؤمنني، من حاكم وعامل وحمتسب لفعل اخلري والص

إليه يف أي زمان ويف أي مكان، أشبه الغيث النازل من السامء عىل أي مكان ويف كل زمان. وخري 

الناس أنفعهم للناس، وخري الناس من يرجى خريه ويؤمن رشه، واخلري خزائن والناس هلا 

ا للرش. ا للخري مغالقً  مفاتيح، فمن الناس من يكون مفتاحً

ةٞ َ�ۡهُدوَن بِٱۡ�َّقِ َو�ِهِۦ َ�ۡعِدلُوَن ﴿ واهللا يقول: مَّ
ُ
ٓ أ ۡن َخلَۡقَنا فهذا  .]١٨١األعراف: [ ﴾١٨١َوِممَّ

احلق واحلكم به هو من اإلصالح والتجديد ملا اندرس من الدين، فقد يكون يف رأس القرن أو يف 

 يام..وسطه أو يف آخره؛ فليس لرأس القرن مزية عىل غريه من سائر األعوام والشهور واأل
ال تزال طائفة من هذه األمة ىلع «: ملسو هيلع هللا ىلصلكنه توجد نصوص صحيحة رصحية مثل قول النبي 

 .!+"»احلق منصورة، ال يرضهم من خذهلم، وال من خالفهم حىت تقوم الساعة

فاإلصالح والتجديد يكون بسبب من يصلحه اهللا من عامل، وحاكم، يف أي شهر، ويف أي 

هللا يغرس هلذا ادلين غرًسا �ستعملهم يف طاعته، ينفون عن ال زال ا«سنة كام يدل له حديث: 

                          
 .هريرة أيب حديث من داود أبو أخرجه  )١(

 بن وجابر ثوبان، حديث من مسلم وأخرجه شعبة، بن واملغرية معاوية، حديث من ومسلم البخاري رواه  )٢(

 .اهللا عبد بن وجابر سمرة،
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 .!*"»ادلين حتر�ف الغال�، وانتحال املبطل�، وتأو�ل اجلاهل�

مثل أميت مثل املطر ال يدرى «: ملسو هيلع هللا ىلصومثله ما رواه الرتمذي عن أنس قال: قال رسول اهللا 

 .»أوهل خ� أم آخره

سن، له طرق قد يرتقي هبا إىل الصحة، هذا حديث ح :فتح الباريقال احلافظ ابن حجر يف 

 قال: وصححه ابن حبان من حديث عامر.

فكل هذه اآلثار تدل داللة واضحة عىل تقلب األحوال وتغري األزمان، وأن الدين معها 

حمفوظ عن الزوال، ال يزال باقيًا دائامً يتقلب بني الضعف والنشاط، حتى تقوم الساعة، فمن ظن 

، فقد ظن باهللا أن اهللا يُديل الباطل  عىل احلق إدالة مستمرة، أو أن األرشار تتسلط عىل األخيار دائامً

 ظن السوء.

ولكن الدنيا دار ابتالء وامتحان، ودار جدال وجهاد، فاملصارعة فيها ال تزال قائمة بني احلق 

.والضالل، وبني العلم واجلهل، والعاقبة للتقو والباطل، وبني اهلد 

 ن فــــالوالــــدين منصــــور وممــــتح
 

 تعجـــب فهـــذي ســـنة الـــرمحن 
 

﴿ ۢ ا َمنَّ ْ ٱلَۡوثَاَق فَإِمَّ وا ۡ�َنُتُموُهۡم فَُشدُّ
َ
� ٓ ٰٓ إَِذا ْ فََ�َۡب ٱلّرِقَاِب َح�َّ ِيَن َ�َفُروا � فَإَِذا لَقِيُتُم ٱ�َّ

 ُ ۚ َ�ٰلَِكۖ َولَۡو �ََشآُء ٱ�َّ ۡوَزارََها
َ
ٰ تََضَع ٱۡ�َۡرُب أ ا فَِدآًء َح�َّ َۡبلَُواْ   َ�نَتَ�َ ِمۡنُهۡم َوَ�ِٰ�نَ�ۡعُد �مَّ ِ�ّ

ۡعَ�ٰلَُهۡم 
َ
ِ فَلَن يُِضلَّ أ ِيَن قُتِلُواْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ  .]٤حممد: [ ﴾٤َ�ۡعَضُ�م بَِبۡعٖض� َوٱ�َّ

ۡخَباَرُ�ۡم ﴿
َ
ِٰ�ِ�َن َوَ�ۡبلَُواْ أ ٰ َ�ۡعلََم ٱلُۡمَ�ِٰهِديَن ِمنُ�ۡم َوٱل�َّ  .]٣١حممد:[ ﴾٣١َوَ�َۡبلَُونَُّ�ۡم َح�َّ

إن اهللا سبحانه قادر عىل أن خيلق يف كل قرن عرشات، أو مئات، من العدول املهتدين، ومن 

املصلحني، الذين يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر، وهيدون إىل احلق والعدل، وهيدون إىل 

 اهللا عنه: رصاط مستقيم، كام فعل ذلك من قبل، وسيفعله من بعد إن شاء اهللا، كام قال عيل ريض

ا،  ال ختلو األرض من قائم هللا بحجة، لكيال تبطل حجج اهللا عىل عباده، أولئك األقلون عددً

                          
 .املستدرك يف واحلاكم هريرة أيب حديث من وددا أبو رواه  )١(



 ٢٩٧  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

ا، هبم يدفع اهللا عن حججه حتى يؤدوها إىل نظرائهم، ويزرعوها يف قلوب  األعظمون عند اهللا قدرً

 .!*"أشباههم

نتظار مهدي جيدد هلم فال حاجة للمسلمني يف أن هيربوا من واقعهم، ويرتكوا واجبهم، ال

 دينهم، ويبسط العدل بينهم، فريكنوا إىل اخليال واملحاالت، ويستسلموا لألوهام واخلرافات.

ثم يفرض عليهم علامؤهم التحجر الفكري، واجلمود االجتامعي، عىل اعتقاد ما تربوا عليه 

الوقوف عىل رأي يف صغرهم، وما تلقوه عن آبائهم ومشاخيهم، أو عىل رأي عامل، أو فقيه يوجب 

مذهبه، وعدم اخلروج عنه وعىل أثره يوجب عليهم اإليامن بشخص غائب، هو من سائر البرش 

 يأيت يف آخر الزمان، فينقذ الناس من الظلم والطغيان.

إن من واجب املسلمني يف كل زمان ومكان؛ أن يتكاتفوا عىل الرب والتقو، ويتناهوا عن 

واله اهللا أمرهم باحلكمة واملوعظة احلسنة، دون خروج عليه، اإلثم والعدوان، وأن ينصحوا من 

 ودون حماولة قلب نظام احلكم فإن هذا أساس كل فتنة ورش.

�ِض ِ�ُۡفِسَد �ِيَها ﴿ لقد رأينا يف هذا الزمان من يدعي اإلسالم،
َ
ٰ َسَ�ٰ ِ� ٱۡ� �َذا تََو�َّ

 �َ ُ ۚ َوٱ�َّ فيكثرمن قتل األبرياء،  .]٢٠٥البقرة: [ ﴾٢٠٥ُ�ِبُّ ٱلَۡفَساَد َوُ�ۡهلَِك ٱۡ�َۡرَث َوٱلنَّۡسَل

وسلب أموال األغنياء، وهيدم العمران ومشيد البنيان، ويعطل املصانع، وحياول قلب نظام 

احلكم، كله باسم اإلسالم وباسم اإلصالح والعدل، واهللا يعلم أن عملهم غاية يف الفساد واجلور 

 دين.والظلم، واهللا ال حيب املفس
رشع ألمته إنكار املنكر،  ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي  :إعالم املوقعنيقال العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه 

 ليحصل بإنكاره من املعروف ما حيبه اهللا ورسوله.

فإذا كان إنكار املنكر يستلزم ما هو أنكر، وأكرب منه، وأبغض إىل اهللا ورسوله، فإنه ال يسوغ 

ه، ويمقت أهله، مثل اإلنكار عىل امللوك والوالة باخلروج عليهم، فإنه إنكاره، وإن كان اهللا يبغض

                          
 .احللية يف األصبهاين نعيم أبو ذكره  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٢٩٨

 أساس كل رش وفتنة إىل آخر الدهر.

يف قتال األمراء الذين يؤخرون الصالة عن وقتها،  ملسو هيلع هللا ىلصوقد استأذن الصحابة رسول اهللا 

 .!*"»ال ما أقاموا في�م الصالة«وقالوا: أفال نقاتلهم؟ فقال: 

 .!+"»ما ي�ره فليصرب، وال ي�عن يًدا عن طاعة من رأى من أم�ه«وقال: 

: ومن تأمل ما جر عىل اإلسالم من الفتن الصغار والكبار، وأهنا إنام حدثت عن عدم قال

الصرب عىل منكر قد طلبوا إزالته، فتولد عنه ما هو أكرب منه، إذ كان رسول اهللا ير بمكة أكرب 

زال وخلفه ضده من املعروف؛ وجب إنكاره، ومتى املنكرات وال يستطيع تغيريها، فاملنكر متى 

 خلفه ما هو أنكر وأكرب منه حرم إنكاره.

وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يقول: مررت أنا وبعض أصحايب زمن التتار 

بقوم منهم يرشبون اخلمر، فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت: إنام حرم اهللا اخلمر 

ذكر اهللا، وعن الصالة، وهؤالء يصدهم اخلمر عن قتل النفوس، وسبي الذرية، لكوهنا تصد عن 

 وأخذ األموال، فدعهم يشتغلون عن الناس بخمرهم.

واملقصود أن أحق من يتصف باإلصالح والتجديد، هم العلامء الذين هم ورثة األنبياء، و 

فضل العدل والتوحيد،  الذين يبلغون عن اهللا وحيه، وسنة رسوله، فيعلموهنا الناس وينرشون

واملحافظة عىل الفرائض، والنهي عن املنكرات والرذائل، وينهون عن الرشك والبدع، واملذاهب 

اهلدامة واالعتقادات السيئة التي تزيغ الناس عن معتقدهم الصحيح، ثم تقودهم إىل اإلحلاد 

لَِ� ﴿ والتعطيل، والزيغ عن سواء السبيل، فهم وَّ
َ
 ﴾١٤َوقَلِيٞل ّمَِن ٱ�ِخرِ�َن  ١٣ثُلَّةٞ ّمَِن ٱۡ�

  .]١٤-١٣الواقعة: [
 ،واحلمد هللا الذي جعل يف كل زمان بقايا من أهل العلم والتقى، يدعون من ضل عن اهلد

ون بنور اهللا أهل العمى، جيددون ما اندرس من السنة، وحييون ما أماته الناس منها، فهم  ويبرصِّ
                          

 .مالك بن عوف حديث من مسلم أخرجه  )١(

 .مقارب بلفظ مالك بن عوف حديث من مسلم أخرجه  )٢(



 ٢٩٩  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

لكان الناس بمثابة البهائم، وكم مىض من املصلحني املجددين، أنفع الناس للناس، ولوال العلامء 

ما ال يعد وال حيىص، وسيأيت من بعدهم من خيلفهم عىل علمهم وعملهم، وحيمل راية تبليغهم 

 .!*" »ومن يرد اهللا به خ�ًا يفقهه يف ادلين«وعدهلم، 

، فمتى وفق احلاكم أما احلكام فإهنم دون مرتبتهم يف العلم والعمل، ومعرفة احلق بدليله

لإلحسان والعدل، وتنفيذ احلق وحتكيم الرشع، ونرص املظلوم، وردع الظامل، واستيفاء احلق منه، 

 فإن هذا نعمة من اهللا، وفضل عىل العباد والبالد.

ِ ٱ�َّاَس ﴿ وقد قيل: احلاكم ظل اهللا يف أرضه، يأوي إليه كل مظلوم من عباده َولَۡوَ� َدۡ�ُع ٱ�َّ
�ُض َ�ۡعَضهُ 

َ
  .]٢٥١البقرة: [ ﴾م بَِبۡعٖض لََّفَسَدِت ٱۡ�

إذ العدل قوام الدنيا والدين، وصالح املخلوقني، وله وضعت املوازين، فمتى اتصف به 

احلاكم ألزم النفوس طاعته، والقلوب حمبته، وأرشق بنور عدله زمانه، وكثر عىل عدوه أنصاره 

 وأعوانه، وما أحسن ما قيل:

ــــــد  ــــــة ال ب ــــــل والي ــــــزللك  ع
 

ـــل  ـــم ح ـــد ث ـــدهر عق  ورصف ال
 

ـــــوال  وأحســـــن ســـــرية تبقـــــى ل
 

 مـــد األيـــام إحســـان وعـــدل 
 

ا، وقوة و  إنه من املعلوم بمقتىض النصوص، وبالواقع املحسوس، أن للدين إقباالً وإدبارً

ا.  ضعفً

: أن تفقه القبيلة بأرسها، حتى ال يكون فيها إال الفاسق، أو الفاسقان، فهام فمن إقبال الدين

 وران ذليالن، إن تكلام قُمعا.مقه

أن جتفو القبيلة عنه بأرسها، وتنحل عن عزائم دينها وتفسق عن أمر  :وإن من إدبار الدين

رهبا، حتى ال يكون فيها إال الفقيه، أو الفقيهان، فهام مقهوران ذليالن، ومن املعلوم أن الناس 

ا بعد عام، والدين معها حمفوظ عن يزدادون إرسافًا يف الرذائل، ويف ترك الفرائض والفضائل عا مً

                          
 .معاوية حديث من عليه متفق  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٣٠٠

 الزوال، ويبقى فضل اجلهاد فيه، والعمل والتمسك به، والصرب عىل األذ فيه.

؛ قوم  ملسو هيلع هللا ىلص: أصحاب النبي وإن صفوة األمة هم الذين هم أبر هذه األمة قلوبًا، وأعمقها علامً

ن تلقوا العلم عنهم، فهم اختارهم اهللا لصحبة نبيه، وإلقامة دينه، ثم: التابعون هلم بإحسان، الذي

ون رخ� الق«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمران بن حصني، أن النبي الصحيحني من خري الناس بعدهم، ملا يف 

ا-قر�، ثم اذلين يلونهم، ثم اذلين يلونهم، 
ً
ثم ييجء قوم  -ال أدري أذكرهم مرت� أو ثالث

أي:  »فيهم السمن �شهدون وال �ستشهدون، و�ونون وال يؤتمنون، ينذرون وال يوفون، و�ظهر

�سبق شهادة أحدهم يمينه، «من أجل غرقهم يف الرتف وسائر األكل املسمن للجسم. ويف رواية: 

 ملسو هيلع هللا ىلصمما يدل عىل فساد دينهم ويدل له ما رو البخاري يف صحيحه، أن النبي  ،»و�مينه شهادته

ة الشع� ال حثالة كحثال -و� رواية-يذهب الصاحلون، األول فاألول، ثم تبىق حفالة «قال: 

 .!*"»يبايلهم اهللا باهل

ومن املعلوم أنه متى ذهب الصاحلون املصلحون، اآلمرون باملعروف، والناهون عن املنكر، 

 فإنه خيلو اجلو للفاسدين الفاسقني، فيبيضون ويصفرون.

من حديث عبد  الصحيحني: أن يذهب العلم، ويفيض اجلهل، كام يف ومن أرشاط الساعة

إن اهللا ال ي�ع العلم انزتااًع ينزتعه من صدور الرجال، «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصن النبي اهللا بن عمرو، أ

ول�ن بقبض العلماء حىت إذا لم يبق اعلم اختذ انلاس رؤساء جهاالً، فُسئلوا فأفتوا بغ� علم، 
عىل التمسك بسنته عند فساد أمته، وقال يف حديث  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا حث النبي  »فضلوا وأضلوا

ا كث�ًا، فعلي�م �سنيت وسنة اخللفاء  إنه«العرباض بن سارية: 
ً
من يعش من�م فس�ى اختالف

رواه أبو  .»الراشدين املهدي�، و�يا�م و�دثات األمور، فإن لك �دثة بدعة، و� بدعة ضاللة

داود والرتمذي، وابن ماجه، وابن حبان وقال الرتمذي: حسن صحيح؛ ويدل له ما رواه ابن 

رواه البيهقي  »سك �سنيت عند فساد أميت هل أجر مائة شهيداملتم«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعباس أن النبي 

 والطرباين.

                          
 .األسلمي مرداس عن البخاري رواه  )١(



 ٣٠١  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

إن من ورائ�م أيام الصرب، القابض فيهن ىلع «بأيام الصرب، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد سامها النبي 

قالوا: كيف يكون له أجر مخسني  »دينه اكلقابض ىلع اجلمر، للعامل فيهن أجر مخس� من�م

 رواه الرتمذي عن أيب ثعلبة اخلشني. »أعوانًا، وهم ال �دونإن�م جتدون ىلع احلق «منا؟ قال: 

إن أكثر الناس يف هذا الزمان يتسمون باإلسالم، وهم منه بعداء، وينتحلون بأهنم من أهله، 

وهم له أعداء، يعادون بنيه، ويقوضون مبانيه، مل يبق معهم منه سو حمض التسمي به، 

اد حلكمه، فرت أكثرهم ال يصلون الصلوات اخلمس واالنتساب إليه، بدون عمل به، وال انقي

املفروضة، وال يؤدون الزكاة الواجبة، وال يصومون رمضان، ويستحلون الربا، ورشب اخلمر، 

ۡ�َ�ُ ﴿ فهم يف جانب واإلسالم الصحيح يف جانب، فهؤالء هم أكثر الناس، واهللا يقول:
َ
َوَمآ أ

 وقد قيل: الركب كثري واحلاج قليل. .]١٠٣يوسف: [ ﴾١٠٣ٱ�َّاِس َولَۡو َحَرۡصَت بُِمۡؤِمنَِ� 
ــم ــا أقله ــل م ــاس ال ب ــر الن ــا أكث  م

 

ــــــدا  ــــــل فن ــــــم أين مل أق  اهللا يعل
 

 إين ألفـــتح عينـــي حـــني أفتحهـــا
 

 عــىل كثــري ولكــن ال أر أحــدا 
 

: إن الدين إذا فسد العمل به صار آلة ضعف وانحطاطًا. ونحن نقول: إنه يقول بعض الناس

ل بالدين فال دين، كام أهنا متى فسدت الصالة فال صالة، ومتى فسد الصيام فال متى فسد العم

صيام، لكون الدين عند اإلطالق ينرصف إىل الدين الصحيح الذي كان عليه رسول اهللا 

افرتقت ايلهود ىلع إحدى وسبع� فرقة، وافرتقت «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوأصحابه، كام يف احلديث أن النبي 

� فرقة، وستفرتق هذه األمة ىلع ثالث وسبع� فرقة، لكها يف انلار إال انلصارى ىلع اثنت� وسبع
 .!*"»من كان عىل مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب«قالوا: ومن هي يا رسول اهللا؟ قال:  »واحدة

 إن الصــــــنيعة ال تعــــــد صــــــنيعة
 

 حتــى يصــاب هبــا طريــق املصــنع 
 

، قد خرجوا عن حده، واستبدلوا فمتى أفسد الناس الدين برتك أوامره، وارتكاب نواهيه

 به ضده، وكانوا هبذا االنقالب جديرين بالضعف واالنحطاط، ألن ذنوب اجليش جند عليه و

                          
 .إلبانةا يف بطة ابن ذكره  )١(



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٣٠٢

نُفِسِهمۡ ﴿
َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ َ َ� ُ�َغّ�ِ   .]١١الرعد: [ ﴾إِنَّ ٱ�َّ

ين، حتى التنازع واالختالف فكل ضعف حصل باملسلمني فبسبب ما ضيّعوه من تعاليم الد

 والقتال بني احلكام املسلمني، فكلها ذنوب تورث الضعف والذل، وحلول الفشل..

ولضعف الدين عوامل عديدة، تساعد عىل ضعف الناس، منها: قول عمر بن اخلطاب: 

 .!*" يفسد اإلسالم ثالثة أشياء: أئمة مضلون، وزلة العامل، وجدال املنافق بالقرآن

 .»إنما أخاف ىلع أميت: األئمة املضل�«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان أن النبي  ورو مسلم

: االغرتار به فيها ومتابعته عليها؛ إذ لوال التقليد واالتباع واخلطر املخوف من زلة العامل هو

 .!+"ويل لألتباع من عثرات العاململا خيف عىل اإلسالم وأهله من زلته، وكان ابن عباس يقول: 

 بغرق السفينة، يغرق بغرقها اخللق الكثري.وقد شبهوا زلته 

: أمراء الناس الذين تنكبوا الطريق املستقيم، وتركوا رشيعة القرآن كام أن األئمة املضلني هم

احلكيم، وسنة رسول اهللا عليه أفضل الصالة والتسليم، واستبدلوا هبا رشيعة القوانني، فتبعهم 

تبدادهم. والناس غالبًا عىل طرائق ملوكهم يف الناس عىل ضالهلم، ووافقوهم عىل فسادهم واس

 اخلري والرش، ومتى فسد الراعي فسدت الرعية.

: دنيا تقطع أعناق الناس، حتى جتعلهم كامليتني عن مصاحلهم الدينية، وعن ما يوجب ومنها

هتم واستقامتهم، واالستعداد للجهاد يف سبيل اهللا؛ ألن شغفهم بلذاهتا املادية قد شغلهم عن  قوّ

األمور الدينية، فألجل حبها صارت هي اجليش الغازي لبالد اإلسالم يف هذا العرص، وكأهنا 

الكافلة ألعداء اإلسالم بالفتح والنرص بغري مجوع وال جنود، وبغري دفاع وال امتناع؛ طبق ما 

يوشك أن تداىع «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرو اإلمام أمحد يف مسنده، وأبو داود يف سننه، عن ثوبان أن النبي 

ال، ولكن�م غثاء «قالوا: أمن قلة يومئذ؟ قال:  »لي�م األمم كما تداعت األ�لة ىلع قصعتهاع

كغثاء السيل، ي�ع اهللا مهابة عدو�م من�م و�سكن�م مهابتهم، و�ليق اهللا يف قلو��م 
                          

 .عمر حديث من الدارمي أخرجه  )١(

 .الكرب يف البيهقي أخرجه  )٢(



 ٣٠٣  خري البرش ملسو هيلع هللا ىلص ) ال مهدي ينتظر  بعد الرسول حممد٩(

 .»حب ادلنيا و�راهة املوت«قالوا: وما الوهن يا رسول اهللا؟ قال:  .»الوهن

 إنه يكون سببًا لدخول الضعف منه عىل العباد.كل ما كان أصالً للفساد ف

ـــ ـــل كس ـــربهـوك ـــدين جي ـــإن ال  ر ف
 

ــ  ــا لكس ــربانـوم ــدين ج ــاة ال  ر قن
 

فهذا الضعف احلاصل باملسلمني ليس من الدين، وإنام حصل بسبب ما ضيعوه من تعاليم 

 الدين.

ي وصف ثم إن هذا الضعف والغربة يف الدين ال يلزم أن تدوم، بل قد تقع، ثم تزول، إذ ه

 عارض، كاألمراض الطبيعية، وربام صحت األبدان بالعلل.

ــنعم اهللا بـالبلو وإن عظمــت  قـد يُ
 

 ويبــتيل اهللا بعــض القــوم بــالنعم 
 

، ملسو هيلع هللا ىلصفقد يعود اإلسالم إىل قوته، ويفيء من غربته، كام اشتد ضعفه وغربته زمن وفاة النبى 

مكة ومسجد املدينة، ومسجد عبد  حتى ارتدت العرب عنه، ومل يبق مسجد يصىلَّ فيه إال مسجد

 القيس بجواثى أي األحساء، وهلذا يقول شاعرهم:

 رقي كـان لنـاـواملسجد الثالـث الشـ
 

 واملنربان وفصل القـول يف اخلطـب 
 

ـــــه ـــــاس نعرف ـــــرب للن ـــــام ال من  أي
 

 إال بطيبة واملحجـوج ذي احلجـب 
 

ده حتى استعادوا قوة وعىل أثر هذا الضعف، وهذه الغربة، جاهد الصحابة يف اهللا حق جها

 الدين ونشاطه.

رواه مسلم  »بدأ اإلسالم غر�ًبا، وسيعود غر�ًبا كما بدأ، فطو� للغر�اء«: ملسو هيلع هللا ىلصفقول النبي 

من حديث أيب هريرة، ورواه اإلمام أمحد، و ابن ماجه من حديث ابن مسعود وفيه قالوا: يا 

اذلين يصلحون إذا فسد «ة قال: ويف رواي .»ال�اع من القبائل«رسول اهللا، من الغرباء؟ قال: 

 .»هم اذلين يصلحون ما أفسد انلاس من سنيت«ويف رواية قال:  »انلاس

وقد اختذ الناس هذا احلديث بمثابة التخدير للهمم، والتخذيل لألمم بحيث يتخذونه بمثابة 

هي عن العذر هلم عن القيام بام أوجب اهللا عليهم من اجلهاد يف سبيله، واألمر باملعروف، والن



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٣٠٤

املنكر، والنصيحة هللا، وألئمة املسلمني وعامتهم، حتى كأن الرسول بزعمهم قصد هبذا احلديث 

 االستسالم هلذا الضعف املفاجئ للمسلمني، وهلذه الغربة يف الدين.

وإن هذه الغربة تقع يف مكان دون مكان، ويف زمان دون زمان، فمثل الرسول يف اإلخبار 

قومه بمفاوز األقطار ومواضع األخطار، ليتأهبوا باحلزم، وفعل أويل كمثل خريت األسفار، خيرب 

من حديث ابن  صحيح مسلمالعزم من وسائل التعويق، وحيرتسوا بالدفع لقطاع الطريق، كام يف 

يف سفر فنزلنا منزالً، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من يصلح جرشه،  ملسو هيلع هللا ىلصعمر قال: كنا مع النبي 

إنه «: ملسو هيلع هللا ىلصادي رسول اهللا: الصالة جامعة. قال: فاجتمعنا. فقال النبي ومنا من ينتضل، إذ ناد من

ا عليه أن يدل أمته ىلع خ� ما يعلمه هلم، و�نذرهم عن رش ما يعلمه هلم،  ما من نيب إال اكن حقًّ
و�ن هذه األمة جعل اعفيتها يف أوهلا، وسيصيب آخرها بالء وأمور تنكرونها، تيجء الفنت يرقق 

 ني اآلخرة رش من األوىل.يع ،»بعضها بعًضا

فالعاقل ال يستوحش طرق اهلد من قلة السالكني، وال يغرت بكثرة اهلالكني التاركني 

ۡ�َ�ُ ٱ�َّاِس َولَۡو َحَرۡصَت بُِمۡؤِمنَِ� ﴿ للدين، فإن اهللا يقول:
َ
  .]١٠٣يوسف: [ ﴾١٠٣َوَمآ أ

ا يَِصُفوَن ﴿ ِ رَّبِ  ١٨١وََسَ�ٌٰم َ�َ ٱلُۡمۡرَسلَِ�  ١٨٠ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِك رَّبِ ٱۡلعِزَّةِ َ�مَّ َوٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
ۡ�َ�ُ ٱ�َّاِس َولَۡو َحَرۡصَت بُِمۡؤِمنَِ� ﴿ .]١٨٢-١٨٠الصافات: [ ﴾١٨٢ٱۡلَ�ٰلَِمَ� 

َ
ٓ أ  ﴾١٠٣َوَما

 .]١٠٣يوسف:[
* * * 



 

 

 
 

 

)١٠( 

 الرد باحلق األقوى

 عىل صاحب بوارق اهلدى

 





 
 

 اإلسالم بلدان حكام وإىل األعالم العلامء إىل

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

 سالم اهللا ورمحته عليهم أمجعني.

 أما بعد:

بوارق اهلد يف تفسري فإن مما جيب التنبيه إليه، أنه خرج يف هذه األيام كتاب سامه صاحبه 

ن م-ويستحق أن يسمى بوارق الضالل والظالم مؤلفه / حممد عزت نرص اهللا  الساموات العىل

وهذا املؤلف قد أبشع وشنع يف كتابه عىل مجيع علامء املسلمني املفرسين من  -أهل طرابلس

املتقدمني واملتأخرين، حتى الصحابة والتابعني وحتى رسول رب العاملني، ونسبهم إىل اجلهل 

 بتفسري آيات القرآن احلكيم استدعاء منه إىل اإلقبال والقبول عىل تفسريه، املبنية قواعده عىل

الكفر باآليات والتكذيب بالنبوات والتعلق باملحاالت واملجهوالت، وعىل قلب احلقائق يف 

املعقول واملنقول وأنه للخرافات والرتهات أشبه منه بتفسري اآليات، العتقاده يف خمالفته جلميع 

ا للناس بعقله، فهو خيالف احلقائق خمالفة غري خافية أل حد عىل علامء املسلمني أنه قد وضع ناموسً

 حد ما قيل: خالف تذكر.

هلذا جيب التنبه هلذا الكتاب بمنعه من دخول بلدان املسلمني صيانة ألسامعهم وأبصارهم عام 

 وضع فيه من فنون األباطيل وركوب التعاسيف يف التأويل والتبديل والزيغ عن سواء السبيل.

عليكم وأستودع اهللا دينكم  ومن يرد اهللا فتنته فلن متلك له من اهللا شيئًا، واهللا خليفتي

 وأمانتكم وخواتيم عملكم.

 الشيخ

 عبد اهللا بن زيد آل حممود

 رئيس املحاكم الرشعية والشؤون الدينية





 
 

 اهلدى بوارق صاحب األقوى عىل باحلق الرد

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

، وأشهد أن ال إله إال اهللا، احلمد هللا الذي هدانا لإلسالم وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا

ا عبده ورسوله الذي  شهادة مربأة من كل قول واعتقاد ال حيبه اهللا وال يرضاه. وأشهد أن حممدً

اصطفاه من بني خلقه واجتباه واختاره ألعباء نبوته وتبليغ رسالته، فأوحى إليه ما أوحاه... 

شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل اللهم صل عىل عبدك ورسولك حممد وعىل آله وأصحابه الذين 

 وعملوا بمقتضاه.

 :أما بعد

فإن اهللا سبحانه بحكمته وعدله قد نصب عىل أعامل الناس عالمات يعرف هبا صالحهم 

من فسادهم، وحسن قصدهم من سوء اعتقادهم. فمن أرسّ رسيرة ألبسه اهللا رداءها عالنية إن 

ا فرش، قال تعاىل: ا فخري وإن رشًّ ۡم حَ ﴿ خريً
َ
ُ أ ن لَّن ُ�ۡرَِج ٱ�َّ

َ
َرٌض أ ِيَن ِ� قُلُو�ِِهم مَّ ِسَب ٱ�َّ

ۡضَ�َٰنُهۡم 
َ
ُ َ�ۡعلَُم  ٢٩أ َرۡ�َ�َٰكُهۡم فَلََعَرۡ�َتُهم �ِِسيَ�ُٰهۡمۚ َوَ�َۡعرَِ�نَُّهۡم ِ� َ�ِۡن ٱۡلَقۡوِل� َوٱ�َّ

َ
َولَۡو �ََشآُء َ�

ۡعَ�ٰلَُ�ۡم 
َ
  .]٣٠-٢٩حممد: [ ﴾٣٠أ

 ]الدين يف متفاوتون الناس[
إن الناس متفاوتون يف هذا الدين ويف كتاب اهللا املبني؛ ما بني حمب له يدافع عنه ويرشحه 

ويبرش به وحيمله عىل املعنى املراد منه بدون حتريف وال تبديل وال ميل عن سواء السبيل، وبني 

شينه بكل سبيل. وقد كاره له حياول أن حيرفه عن املعنى املراد منه ليبدل كالم اهللا، فهو ينقصه وي

العىل ملؤلفه الدكتور حممد عزت نرص  بوارق اهلد يف تفسري السامواترأيت كتابًا سامه صاحبه 
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شنع فيه عىل مجيع علامء املسلمني املفرسين من املتقدمني واملتأخرين،  -من أهل طرابلس-اهللا 

أن تفاسري ابن عباس  وأن تفاسريهم كلها تعتمد عىل اإلرسائيليات يف تفسري اآليات، ويزعم

 وأهنم يعرفون معاين القرآن بالكلية. -أهنا كلها باطلة-ومجيع الصحابة والتابعني 

 ]كثري البن "اهللا نرص" مهامجة[

وقال: إنه أقل التفاسري احتواء لإلرسائيليات، لكنه رغم ذلك نراه  تفسري ابن كثريثم ذكر 

ك اإلرسائيليات وخلفياهتا الفكرية ف َ ينكر أي رواية تنص عىل ما خيالفها أو ينقضها، كام يقع يف رشَ

ٞ ِ� فَلَٖك ﴿ أنكر القول الصحيح الذي قاله عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف تفسري قوله تعاىل: َوُ�ّ
ا. قال: الواقع  .]٤٠يس: [ ﴾٤٠�َۡسَبُحوَن  أي بني السامء واألرض فعده ابن كثري من الغريب جدًّ

سريه عىل الروايات واألقوال أكثر من اعتامده عىل اللغة واالجتهاد أن ابن كثري يعتمد يف تف

اخلاص فهو ناقل جلملة تفاسري يقول هبا غريه وليس بمفرس جمتهد إال فيام ندر من ترجيح أو 

 اجتهاد... انتهى.
إنه لو اقترص يف لومه عىل ابن كثري فحسب لكان أسهل، لكنه تعد فبغى وطغى  :وأقول

املسلمني من املفرسين املتقدمني واملتأخرين، فسجل عجزهم عن فهم القرآن عىل مجيع علامء 

املبني وعن فهم اللغة العربية، وأنه مل يكن هلم دور يف الفهم املستقل لآليات الكونية... وأشار إىل 

ا يف التفسري يعتمد عىل التحليل وفهم القرآن عن طريق دراسة اللغة  ا جديدً أنه سيصنع منهجً

 العربية.

ا خيرج القرآن عن معانيه الصحيحة املتبادرة إىل األذهان وإىل ما يسبق إليها  يريد بذلك تفسريً

فهم كل إنسان، وال عالقة هلا بالدين؛ باألحكام وال أمور احلالل واحلرام... وإنام يتمحض يف 

بوارق  العلوم املادية والكشوف الكونية والنجوم اخلفية وسائر علوم الفلك والطبيعة كتفسريه

 الضالل.

وإننا مل نر يف سائر كتب املؤلفني املخالفني للمسلمني يف الدين أبشع وال أشنع من هذا 



 ٣١١  اهلد ) الرد باحلق األقو عىل صاحب بوراق١٠(

الكتاب الذي استخرجه حممد عزت نرص اهللا وانتهك فيه حرمات مجيع املسلمني ومجيع املفرسين 

 من املتقدمني واملتأخرين حتى الصحابة والتابعني.

ني وعلامئهم أن يسمحوا بدخول هذا الكتاب إىل بالدهم اتقاء ... وإنه ال حيل حلكام املسلم

 الفتنة به واتقاء تأويله وحتريفه.

 يـــا فرقـــة جهلـــت نصـــوص نبيهـــا
 

ـــــرآن  ـــــائق الق ـــــوده وحق  وقص
 

ــــوده ــــه وجن ــــىل أتباع ــــطوا ع  فس
 

 بـــــالبغي والتكفـــــري والطغيـــــان 
 

 ]املفرسين عىل محلته من نامذج[

فسريه إنام هو بمثابة التمهيد منه هلدم سائر التفاسري فكالمه يف ابن كثري واحلط من قدره وت

اإلسالمية املتضمنة ملعاين القرآن احلكيم، فهو يريد حتطيمها لقطع صلة الناس هبا، ويستدعي إىل 

اإلقبال والقبول لتفسريه الذي هو كرساب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه مل جيده شيئًا... 

الرشعي بصلة وال للغة العربية، بل هو أجنبي وغريب عن معرفة معاين فتفسريه ال يمت للتفسري 

 اآليات القرآنية واللغة العربية.

ــــــــا ــــــــبه جلينً ــــــــبكناه ونحس  س
 

 فأبــد الكــري عــن خبــث احلديــد 
 

فدونك نص لفظه الدال عىل شدة ضغنه وبغضه جلميع علامء املسلمني املفرسين من 

 ه برغبته واختياره عن املسلمني.املتقدمني واملتأخرين وكأنه قد أخرج نفس

(إن املسلمني املفكرين يف زماننا شأهنم كشأن  :قال يف الصفحة الثالثة من مقدمة كتابه

ا رغم التقدم امللحوظ يف علوم الفلك والطبيعة عن  املسلمني املفكرين القدامى قد عجزوا متامً

ا، وعجزوا  بالتايل عن املسامهة يف تقدم هذه فهم اآليات الكونية يف القرآن الكريم فهامً صحيحً

 العلوم مما يدل عىل أن هذا العجز اإلسالمي يف التفكري غري متعلق بتقدم هذا العلم أو ذلك).

(كذلك عجز العلامء واملفكرون من املسلمني قديامً وحديثًا، ألنه مل يكن هلم  :ثم عاد يقول

رات الضيقة والروايات املنسوبة لكبار دور يف الفهم املستقل غري املرتبط باإلرسائيليات والنظ
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 املفرسين والعلامء واملفكرين كابن عباس والسدي وغريمها فلم يفرقوا بني الغث والسمني).

(إن التصور القديم واحلديث لد علامء الدين واملفكرين املسلمني للسموات  :ثم عاد يقول

كر السطحي، وها هي كتبهم واألرض هو تصور خاطئ ويقوم يف جممله عىل أسس واهية من الف

 القديمة وسجالهتم تبث حريهتم البالغة يف تفسري السموات واألرض.

ا ومغلوالً وغري قادر  وإنه بسبب هذا العجز البالغ وتلك احلرية ظل الفكر اإلسالمي مقيدً

 عىل حسم املوقف الفكري احلديث لصالح اهلد واإليامن باهللا).

ا ال بد من حت :ثم عاد يقول رك فكري رسيع يأخذ زمام املبادرة الفكرية من أيدي (فإذً

 احليار والعاجزين).. انتهى.

إن هذا الكاتب قد كشف للناس لباسه وأبد هلم سوأة التباسه، سقط من قمة  :وأقول

اهلد فهو، ثم امتطى غارب الغي فغو. فدونكه يسري هائامً يف مهامه اجلهالة والضاللة مل 

وٓءِ إِ�َّ َما ﴿ قو فنزعت به إىل رش غاية وأبعد أمد.يلجم نفسه بلجام الت ۢ بِٱلسُّ اَرةُ مَّ
َ
إِنَّ ٱ�َّۡفَس َ�

 ٓ ا شنعاء عىل الدين وعىل القرآن احلكيم وعىل كافة  .]٥٣يوسف: [ ﴾رَِحَم َرّ�ِ وأنه قد أثارها حربً

لعاملني بعبارات علامء املسلمني املتقدمني واملتأخرين حتى الصحابة والتابعني وحتى رسول رب ا

تقتيض اجلنف واجلفاء، وتنايف اإلنصاف واحلفاء، قد جعل اجلد عبثًا والترب خبثًا واحلق باطالً 

ا.  والباطل حقًّ
ومن املعلوم أن قبح اجلفاء ينايف احلفاء، وأن نجوم الظاهر يدل عىل خبث الباطن، وأنه مل 

من املتقدمني واملتأخرين كجريمة هذا  جيرتم أحد جريمة يعم هبا مجيع علامء املسلمني املفرسين

الكاتب الذي ينبض قلبه بالضغن وقلمه بالطعن عىل كافة علامء املسلمني املفرسين، حيث سجل 

ا خيرج القرآن عن معانيه  عجزهم وحريهتم عن فهم القرآن الكريم، يريد بذلك فهامً وتفسريً

ائر العلوم والفنون املادية.. فكالمه الصحيحة إىل العلوم الطبيعية الكونية والنجوم اخلفية وس

ا يف البطالن ومن أنه مل يبق من لدن نزول القرآن  يعد من الباطل املكشوف الذي يؤكد بعضه بعضً

إىل هذا الزمان من يعرف معاين القرآن حتى وال النبي عليه أفضل الصالة والسالم، فإن هذا من 
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فَۡ�ٰهِِهۡمۚ إِن َ�ُقولُوَن إِ�َّ َكِذٗبا َكُ�َۡت َ�َِمٗة َ�ُۡرُج ِمۡن ﴿ لوازم قوله.
َ
  .]٥الكهف: [ ﴾٥أ

 نعوذ بـرب النـاس مـن كـل طـاعن
 

 علينــــا بســــوء أو ملــــح بباطــــل 
 

 ومـــن كاشـــح يســـعى لنـــا بمعيبـــة
 

 ومن ملحق يف الدين ما مل نحاول 
 

 ]العلامء املفرسين عن الدفاع واجب[

عموم نفعهم، وأهنم محلة احلجة إن الناس كلهم يعرفون العلامء وفضلهم وعلو قدرهم و

والبيان والسنة والقرآن، ينفون عن الدين حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني، 

 فسعادة العباد والبالد بوجودهم، فلحومهم مسمومة، وعادة اهللا يف عقاب منتقصهم معلومة.

فاك األثيم، وأن نبني هلذا وجب علينا أن نذب عن عرضهم وأن نحمي كرامتهم من هذا األ

بطالن ما اقرتفه عليهم من الكذب والبهتان املبني، إذ لوال من يقيمه اهللا لدفع رضر املعتدين 

من ح� مؤمنًا من « قال:  ملسو هيلع هللا ىلصودحض املبطلني لفسد الدين. وقد ثبت يف احلديث أن النبي 

مجيع علامء املسلمني فام بالك بحامية كرامة  !*"»منافق ير�د شينه ح� اهللا حلمه من نار جهنم

 الذين من عاداهم فقد بارز اهللا تعاىل باحلرب.

(وإين وقد حالفني التوفيق يف وضع هذه الدراسة واحلمد هللا ـ ال  :ثم قال الكاتب يف تفسريه

أدعي لنفيس الكشف يف الوصول إىل ما مل يصل إليه أحد قبيل من العلامء واملفكرين وحتى من 

كن أقوهلا رصاحة: إن مجيع البوارق وهي األفكار التي تضمنها هذا مدعي الكشف والوالية، ول

 الكتاب قد ملعت يف خاطري فأنارت بصرييت فسجلتها يف فقرات عىل قدر استطاعتي).

إن هذا التفسري الذي رفع عقريته بمدحه هو ليس بتفسري لآليات القرآنية وال  :وأقول

للتفسري بصلة... وإنام هو خطرات من وساوس لألحاديث النبوية وال اللغة العربية وال يمت 

فكرية يتقلب فيها مع األهواء وخيبط خبط العشواء.. كتب يدعي يف تفسريه بأنه قد وصل إىل 

معرفة أرسار السموات بام ال يعرفه الرسول وال الصحابة والتابعون وال سائر علامء املسلمني 
                          

 .أنس بن معاذ حديث من وأمحد داود أبو أخرجه  )١(
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ل والزور. هو للخرافات أقرب منه لتفسري املفرسين، فهو تفسري منكور يشتمل عىل بدع من القو

 اآليات.

ــــــه ــــــا رويت ــــــل أيامً ــــــام يعم  أق
 

 ر املـــاء بعـــد اجلهـــد باملـــاءـففســـ 
 

ألن التفسري الذي ال يعرفه الرسول وال الصحابة وال التابعون وال سائر علامء املسلمني من 

 ما يسبق إليه فهم كل املتقدمني واملتأخرين وخيرج القرآن عن معانيه املتبادرة إىل األذهان وإىل

ا وإنام هو من وساوس الشياطني، كهذا التفسري الذي محل رايته  إنسان، فإنه ليس بتفسري أبدً

وبادر بفكرته فإنه مبنية قواعده عىل الكفر باآليات والتكذيب بالنبوات والتصديق باملحاالت 

 واملجهوالت، وعىل قلب احلقائق يف املعقول واملنقول.

ى مسكة من عقل متى تأمل كالمه يتبني له بطريق الوضوح أنه اختار تكذيب وكل من له أدن

 القرآن عىل اإليامن به، وأنه اختار العمى عىل اهلد، والقبيح عىل احلسن، والباطل عىل احلق.

وقد رصح ترصحيًا ليس بالتلويح بأن مجيع علامء املسلمني من لدن نزول القرآن حتى اآلن 

ألرض تصور خاطئ ويقوم يف جممله عىل أسس واهية من الفكر أن تصورهم للسموات وا

 السطحي.

أوالً ثم سائر أصحابه ومجيع علامء املسلمني املتقدمني  ملسو هيلع هللا ىلصيعني بذلك رسول اهللا 

 واملتأخرين، فإن هذا رصيح من قوله، واجلنون فنون.

يقة السموات ألن من كان يف أصل عقيدته التي ينتحلها أن اهللا سبحانه مل خيرب يف كتابه بحق

واألرض... وإنام أخرب الناس بام ال يعرفون وبام ظاهره باطل... فإن هذا كفر باهللا وتكذيب 

بالكتاب وبام أرسل اهللا به رسله، فإن من لوازم هذا القول أن اهللا سبحانه مل يوح هذا القرآن إىل 

 نبيه لإليامن به والعمل بموجبه.

وأفكارهم يف حتريف كالمه عن مواضعه، وتأويله  وإنام أراد من خلقه أن يطلقوا أذهاهنم

عىل غري معناه، وينتحلوا له وجوه االحتامالت املنكرة والتأويالت املستكرهة التي هي باألحاجي 

 واهلذيان أشبه منها باحلقيقة والربهان.
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من لوازم قوله أن اهللا مل يبني احلق باللفظ الرصيح الذي حيفظ عن [

 ]الوقوع بالباطل

لوازم هذا القول أن اهللا سبحانه مل يبني احلق باللفظ الرصيح الذي حيفظ عن الوقوع  فإن من

يف الباطل، حتى جاء هذا الكاتب فعرب عن احلق برصحيه دون اهللا ورسوله وأصحابه ودون سائر 

علامء املسلمني املفرسين من املتقدمني واملتأخرين... وهذا التفسري للسموات العىل يظهر بطالنه 

ۡمرِهِۦٓ ﴿ تفسري قوله تعاىل:يف 
َ
َ�ُٰتۢ بِأ  .]١٢النحل: [ ﴾َوٱ�ُُّجوُم ُمَسخَّ

(مسخرات لتكوين وتشكيل حجارة جهنم وحرها وعذاهبا، فهي مسخرة لتوليد  :قال

ا للنار). فيقال  الطاقة اهلائلة التي تتجمع يف السامء وتنصب يوم القيامة داخل جهنم وتكون وقودً

�ِض ﴿ أنبأك هبذا واهللا يقول: هلذا األفاك األثيم: من
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ُهۡم َخۡلَق ٱلسَّ ۡشَهد�ُّ

َ
ٓ أ ا  ﴾۞مَّ

ُٰصوَن ﴿ فهذا كله من التخرصات الكاذبة. واهللا يقول: .]٥١الكهف: [ ِيَن ُهۡم ِ�  ١٠قُتَِل ٱۡ�َ�َّ ٱ�َّ
 أي من اجلهل ساهون. .]١١-١٠الذاريات: [ ﴾١١َ�ۡمَر�ٖ َساُهوَن 

غة معاين القرآن وجهله باللغة العربية يعيب الفصحاء البلغاء املتبحرين فهو من جهله ببال

.يف العلم بمعاين القرآن املبني. فهو كام قيل: أنف يف السامء واست يف الثر 

وير أن اهلد واحلق يف كالمه وعباراته دون كالم اهللا ورسوله، وهذا ظاهر كالم 

� َشَ�ِٰطَ� ﴿ . قال تعاىل:امللحدين واحليار املكذبني كهذا وأمثاله ِ نَِ�ٍّ َعُدّوٗ
َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَنا لُِ�ّ

ۖ فََذرۡهُ  ّنِ يُوِ� َ�ۡعُضُهۡم إَِ�ٰ َ�ۡعٖض زُۡخُرَف ٱلَۡقۡوِل ُغُروٗرۚ� َولَۡو َشآَء َر�َُّك َما َ�َعلُوهُ �ِس َوٱۡ�ِ ۡم ٱۡ�ِ
وَن  ۡ�  ١١٢َوَما َ�ۡفَ�ُ

َ
ْ َما ُهم  َدةُ  َِٔوِ�َۡصَ�ٰٓ إَِ�ۡهِ أ ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن بِٱ�ِخَرةِ َولَِ�َۡضۡوهُ َوِ�َۡقَ�ِفُوا ٱ�َّ

ۡقَ�ِفُوَن    .]١١٣-١١٢األنعام: [ ﴾١١٣مُّ
فيالــك مــن آيــات حــق لــو اهتــد 

 

ـــا  ـــق كـــن هوادي ـــدُ احل  هبـــن مري
 

 ولكـــن عـــىل تلـــك القلـــوب أكنـــة
 

 فليست وإن أصغت جتيب املناديا 
 

ن عريب مبني، يعرف العوام عىل سذاجتهم وبدهيتهم أكثر معانيه وما فإن القرآن نزل بلسا
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يشتمل عليه من األحكام وأمور احلالل فضالً عن العلامء األعالم. وكان الصحابة يسألون 

كنا إذا تعلمنا عرش آيات مل عام أشكل عليهم من القرآن، يقول ابن مسعود:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

وقد وصف اهللا كتابه بالبيان أي: اجلالء  .!*"ل هبننتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعم

 أي: البني الواضح. .]٢القصص: [ ﴾٢تِلَۡك َءاَ�ُٰت ٱۡلِكَ�ِٰب ٱلُۡمبِِ� ﴿ والظهور. فقال سبحانه:

 ]القرآن أكثره آيات حمكامت جليات[

َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إِ ﴿ وقال تعاىل: نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ٱّ�ِۡكَر ِ�ُبَّ�ِ
َ
فالقرآن أكثره  .]٤٤النحل: [ ﴾َ�ِۡهمۡ َوأ

آيات حمكامت ظاهرات جليات يدل لفظها عىل معناها، ليس ألحد تبديلها وال تغيريها وال النظر 

يف أمر خيالفها. وقد اشتمل القرآن عىل العلوم اإلهلية، وأصول العقائد الدينية، وتوحيد األسامء 

دحض الشبهات، وحتقيق البعث بعد الوفاة والصفات، وأحكام العبادات، وحل املشكالت، و

للجزاء عىل األعامل، واإليامن بوجوب الرب واملالئكة واجلنة والنار، وقوانني الفضائل 

 واآلداب، وقواعد الترشيع السيايس واملدين واالجتامعي، وكونه هداية عامة للبرش كلهم.
سعادة، ودستور العدالة، فهو رمحة للعاملني، وهو معجزة الدهور، وآية العصور، وسفر ال

وقانون الفضيلة، والواقي من الوقوع يف الرذيلة. يوازن بني ما كان عليه املسلمون السابقون من 

ْ ِمن دَِ�ٰرِهِم بَِغۡ�ِ ﴿ السيادة والعزة والقوة ملا كانوا مؤمنني به متبعني ألمره وهنيه ۡخرُِجوا
ُ
ِيَن أ ٱ�َّ

ْ َر�ُّنَ  ن َ�ُقولُوا
َ
ٓ أ َمۡت َصَ�ِٰمُع َو�َِيٞع َحّقٍ إِ�َّ َُّهّدِ ِ ٱ�َّاَس َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل ۗ َولَۡوَ� َدۡ�ُع ٱ�َّ ُ ا ٱ�َّ

َ لََقوِيٌّ  ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ هُ ُ َمن يَنُ�ُ نَّ ٱ�َّ ِ َكثِٗ��ۗ َوَ�َنُ�َ  َعزِ�ٌز َوَصلََ�ٰٞت َوَمَ�ِٰجُد يُۡذَكُر �ِيَها ٱۡسُم ٱ�َّ
٤٠  ٰ َّ� كَّ ِيَن إِن مَّ ْ َعِن ٱ�َّ ْ بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�َهۡوا َمُروا

َ
َكٰوةَ َوأ ْ ٱلزَّ لَٰوةَ وََءاتَُوا ْ ٱلصَّ قَاُموا

َ
�ِض أ

َ
ُهۡم ِ� ٱۡ�

ُمورِ 
ُ
ِ َ�ٰقَِبُة ٱۡ�   .]٤١-٤٠احلج: [ ﴾٤١ٱلُۡمنَكرِ� َوِ�َّ

وبني ما حل بخلفهم يف هذا العرص من الضعف والعجز والشقاق ملا ضعف عملهم به 

ادهم فيه. وبيان موافقته لصالح البرش كلهم يف عالج عللهم وإصالح جمتمعهم وساء اعتق

                          
 .مسعود ابن حديث من الكرب يف البيهقي أخرجه  )١(
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بانطباق عقائده ورشائعه عىل العقل والفطرة، وجلب املصلحة ودرء املفسدة. وهذه هي احلكمة 

ِ ﴿ التي أنزل اهللا هبا كتبه وأرسل هبا رسله ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ بَّ�ِ � مُّ  ُحجَّ
  .]١٦٥النساء: [ ﴾َ�ۡعَد ٱلرُُّسلِ 

فهو صالح لكل زمان ومكان، قد نظم أحوال الناس أحسن نظام باحلكمة واملصلحة 

والعدل واإلحسان... فلو أن الناس آمنوا بتعاليمه وانقادوا حلكمه وتنظيمه ووقفوا عند حدوده 

 ومراسيمه لصاروا به سعداء.

يم وال من شأن علامء املسلمني املفرسين بأن يبينوا للناس ما وليس من شأن القرآن الكر

يصلون إليه بكسبهم وأفكارهم وجتارهبم من كشوفهم واخرتاعاهتم وصنائعهم وسائر ما 

 يدركونه من األشياء الغامضة والنجوم اخلفية وغريها.

تعلق هلا  ألن هذه من شأن الباحثني يف علوم الطبيعة والفلك وسائر األمور الكونية، وال

بأمور الدين وال القرآن املبني. والناس منذ خلق اهللا آدم إىل يومنا هذا وهم يستخدمون أفكارهم 

 وجتارهبم يف تطوير املخرتعات من الصناعات وكشف غوامض اآليات واخلفيات.

ا من ورق  وقد أخرب اهللا سبحانه عن مبدأ آدم وحواء وأهنام بداعي احلاجة عمال هلام لباسً

وهذه هي مبدأ الصنائع يف الدنيا  -أي ثيابًا من اخلوص تسرت عوراهتام-يسرت سوأهتام  الشجر

وخاصة امللبوسات التي تسرت هبا العورات، كام أن األواين التي يطبخون فيها ويأكلون ويرشبون 

فيها هي من الطني، فهذه من أمور احلياة التي تدعو إليها احلاجات إذ احلاجة هي أم االخرتاع. 

ُ ﴿ ويف عموم قوله تعاىل: .!*"»أنتم أعلم بأمور دنيا�م«: ملسو هيلع هللا ىلصتدخل يف عموم قوله و َوٱ�َّ
ۡ�يَا ﴿ وقوله سبحانه: .]٩٦الصافات: [ ﴾٩٦َخلََقُ�ۡم َوَما َ�ۡعَملُوَن  َ�ۡعلَُموَن َ�ِٰهٗر� ّمَِن ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ

  .]٧الروم: [ ﴾٧َوُهۡم َعِن ٱ�ِخَرةِ ُهۡم َ�ٰفِلُوَن 
ال نكابر يف إنكار ما أدركه هؤالء من علم الكون وما اكتشفوه من األرسار واآليات، ونحن 

                          
 .وعائشة أنس حديث من مسلم أخرجه  )١(
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وما عسى أن يكتشفوا فيام هو آت من كل ما يعد من خوارق العادات، ومن كل ما يؤهلهم 

للوصول إىل الغايات الداخلة يف حدود مقدرهتم، فقد رأ الناس عجائب ما صنعوه من 

وحربية حيث حتلق يف األجواء حتى تتجاوز املحيط اهلوائي،  الطائرات اهلوائية جتارية

والغواصات البحرية التي تغوص يف أقىص قعر البحار بحيث يعلوها بمن فيها املاء واألمواج، 

 ويتخاطبون من أقىص البقاع بحيث يتحدث أهل املرشق مع أهل املغرب.

جاز، بحيث يكلم أحدمها ويف بلدان أوربا وأمريكا يتكلم مع من يف نجد واخلليج واحل

صاحبه بكالم جيل غري خفي وبينهام الوديان الساحقة واجلبال الشاهقة والبحار املضطربة 

والسحب املتقصفة واألهوية املزعجة، كل هذه مل تكن حائلة دون سامع أحدمها خلطاب اآلخر. 

أشد اإلنكار فلو حتدث متحدث بذلك قبل وقوعه وقبل وقوف مجيع الناس عىل حقيقته ألنكروه 

 الستبعادهم إمكانيته وعدم اتساع عقوهلم لقبوله.

وحسبك ما يف الكهرباء من األرسار وعموم املنافع الكبار، وكل من هذه من احلقائق التي ال 

يسمو إىل جوها غبار، فال جمال للشك فيها، وهي من مكمالت الكرامة والراحة والرفاهية 

العاملني الذي خلق موادها يوم خلق السموات واألرض للناس، توجب الشكر والعبادة هللا رب 

وأودعها يف مظاهنا إىل وقت حاجة الناس هلا، واملكتشفون يعرتفون بأن ما خفي عليهم من أرسار 

الكون أكثر مما يعرفون، وأهنم كلام أوغلوا يف كشف يشء تبني هلم من جهلهم ما مل يكونوا 

 كل مستور عنها من كل ما تظنه يف متناوهلا.حيتسبون.. ومن طبيعة النفوس التطلع إىل 

 ]االكتشافات العلمية احلديثة من نعم اهللا عىل عباده[

هذه كلها من النعم التي أكرم اهللا هبا عباده والتي توجب عليهم الشكر والطاعة هللا رب 

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدَم وََ�َلۡ ﴿ العاملني لدخوهلا يف عموم قوله سبحانه: ِ َوٱۡ�َۡحرِ ۞َولََقۡد َكرَّ ّ�َ
َ�ُٰهۡم ِ� ٱلۡ

ۡن َخلَۡقَنا َ�ۡفِضيٗ�  ٰ َكثِ�ٖ ّمِمَّ لَۡ�ُٰهۡم َ�َ ّيَِ�ِٰت َوفَضَّ   .]٧٠اإلرساء: [ ﴾٧٠َوَرَزۡقَ�ُٰهم ّمَِن ٱلطَّ
غري أنه بمقتىض االختبار وعلم اليقني نجد الناس وخاصة هؤالء املكتشفني يرجعون 
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دين عىل نسبة عكسية مطردة يف ارتقائهم يف االخرتاعات القهقر يف األخالق والفضائل وال

والصنائع والكشوف وسائر العلوم املادية، فهم يزدادون إرسافًا يف الرذائل، وجرأة عىل ارتكاب 

فنون اجلرائم، فضالً عن ترك الفرائض والفضائل، حتى كاد الكثري منهم يفضل اإلباحية املطلقة 

خلق وآداب ودين، وحيبون أن يعيشوا عيش البهائم، ليس عىل كل ما يقيد الشهوة من عقل و

ْ َ�َتَمتَُّعوَن ﴿ عليهم أمر وال هني وال حالل وال حرام وال صالة وال صيام ِيَن َ�َفُروا َوٱ�َّ
َُّهۡم  نَۡ�ُٰم َوٱ�َّاُر َمۡثٗوى ل

َ
ُ�ُل ٱۡ�

ۡ
ُ�لُوَن َكَما تَأ

ۡ
  .]١٢حممد: [ ﴾١٢َوَ�أ

واالعتبار يف خملوقاته ليزدادوا بذلك إيامنًا ويقينًا وعبادة، يقول  وقد دعا اهللا عباده إىل النظر

لَۡ�ِٰب ﴿ اهللا سبحانه:
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِۡل َوٱ�ََّهارِ �َ�ٰٖت ّ�ِ �ِض َوٱۡختَِ�ِٰف ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  ١٩٠إِنَّ ِ� َخۡلِق ٱلسَّ
ٰ جُ  َ قَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ ِيَن يَۡذُكُروَن ٱ�َّ �ِض َر�ََّنا َما ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ُروَن ِ� َخۡلِق ٱلسَّ ُنو�ِهِۡم َو�َتََفكَّ

 .]١٩١-١٩٠آل عمران: [ ﴾١٩١َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�َٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱ�َّارِ 
�ِض� َوَما ُ�ۡغِ� ٱ�َ�ُٰت ﴿ وقال سبحانه:

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َوٱ�ُُّذُر َعن قَۡوٖ�  قُِل ٱنُظُرواْ َماَذا ِ� ٱلسَّ

وصدق اهللا ورسوله فإن اآليات والعرب والتفكر املعترب إنام تستفيد  .]١٠١يونس: [ ﴾١٠١�َّ يُۡؤِمُنوَن 

 به النفوس اخلرية النرية املستعدة لقبول احلق والتوجه إىل طلبه واتباعه.
ا ونفورً  ا وعتوًّ ا، فهي حتيل كل يشء إىل أما النفوس الرشيرة فإهنا تزداد به طغيانًا وكفرً

الطبيعة وينسبون آيات اهللا وخملوقاته يف أرضه وسامواته إىل الطبيعة، بمعنى أهنا املوجدة هلا دون 

ا  ا واستكبارً اهللا عز وجل، ويسميهم العلامء بالطبعيني فهؤالء ال تزيدهم اآليات والعرب إال نفورً

ا ا وعنادً ْ بَِها َوٱۡستَۡيَقنَ ﴿ وجحودً ۚ� فَٱنُظۡر َكۡيَف َ�َن َ�ٰقِبَُة وََجَحُدوا نُفُسُهۡم ُظۡلٗما وَُعلُّوٗ
َ
ٓ أ ۡتَها

ۡت َعلَۡيِهۡم َ�َِمُت َرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن ﴿ .]١٤النمل: [ ﴾١٤ٱلُۡمۡفِسِديَن  ِيَن َحقَّ َولَۡو َجآَءۡ�ُهۡم  ٩٦إِنَّ ٱ�َّ
ِ�َم 

َ
ٰ يََرُواْ ٱۡلَعَذاَب ٱۡ�   .]٩٧-٩٦س: يون[ ﴾٩٧ُ�ُّ َءايٍَة َح�َّ

ــــــــتم الســــــــابح يف جلــــــــة  أقلق
 

 أطــــرتم يف اجلــــو ذات اجلنــــاح 
 

ــــــا ــــــتم عرضــــــة للفن  هــــــذا وأن
 

ـــاح  ـــا وق ـــرتم ي ـــو عم ـــف ل  فكي
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مع العلم أن القرآن يشتمل عىل بيان كثري من آيات اهللا سبحانه يف اآلفاق ويف األنفس كام 

نفُ ﴿ قال سبحانه:
َ
ۗ َسُ�ِ�ِهۡم َءاَ�ٰتَِنا ِ� ٱ�فَاِق َوِ�ٓ أ نَُّه ٱۡ�َقُّ

َ
َ لَُهۡم � ٰ يَتََب�َّ   .]٥٣فصلت: [ ﴾ِسِهۡم َح�َّ

فيذكر سبحانه مجيع أنواع املخلوقات من اجلبال واجلامد والنباتات واحليوانات والناس، 

ويصف سبحانه خلق الساموات وشمسها وقمرها ونجومها واألرض واهلواء والسحاب وخلق 

جزت هذه القرون التي ارتقت فيها مجيع العلوم والفنون عن أن املاء فيه والبحار واألهنار، وقد ع

 يغريوا بناء آية من آيات اهللا أو ينقضوا حكامً من أحكامه.

واحلاصل أنه ال جيوز حتريف القرآن الكريم ورصفه عن معانيه املتبادرة إىل األذهان ألجل 

جدد الزمان، فقد اتفق تطبيقه عىل العلوم والفنون والكشوف والصنائع وسائر ما يتجدد بت

وهدي سلف اإلسالم الصاحلني، وعدم  ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمون عىل االعتصام بكتاب اهللا وسنة رسوله 

االعتداد بإسالم من ال هيتدي بالكتاب والسنة وال بمن حيرف القرآن بتفسري خيالف قواعد اللغة 

 ورضوريات الدين.

بيق اآليات القرآنية عىل وقد عمل بعض املفرسين من املسلمني املتأخرين عمله يف تط

 كتفسري اجلواهرالكشوفات واملخرتعات العرصية وسائر ما يتجدد من أمور احلياة ملناسبة بعيدة. 

ا. وهو كتاب حاوٍ لسائر العلوم والفنون  للشيخ طنطاوي جوهري ويقع يف ثالثة عرش جملدً

ملعنى املراد منها ويغفر اهللا العرصية، وقد أدرك العلامء عليه تكلفه يف رصف اآليات القرآنية عن ا

للشيخ طنطاوي فيه كل يشء إال  تفسري اجلواهرله، وقد سئل عنه صاحب املنار.. فأجاب قائالً: 

 التفسري.

دل عليه القرآن مما يعضد اهليئة ورأيت رسالة خمترصة للشيخ حممود شكري عنواهنا ما 

 .اجلديدة

ا من البحوث  د عىل املنطقينيالرولشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا كتاب يف  ضمنه كثريً

والكشوف والعلوم الكونية ويقع يف جملد. وله رسالة سامها عرش الرمحن تكلم فيها عن األفالك 

وقوهلم: إهنا تسعة. وقال: إنه ليس هلم دليل ال عقيل وال نقيل يف حرص هذا العدد، بل جيوز أن 
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 عدة أفالك.تكون أكثر من ذلك، وقد يتفرع عن الفلك الواحد 

ٞ ِ� فَلَٖك �َۡسَبُحوَن ﴿ وقوله تعاىل: يقتىض أهنا يف فلك مستدير كام قال  .]٤٠يس: [ ﴾٤٠َوُ�ّ

 ابن عباس: يف فلكة كفلكة املغزل.
قال: والفلكيون يستدلون بام يشاهدونه من احلسيات وال يعلمون ما وراء ذلك مثل علمهم 

وأن السحاب إذا اصطك بعضه ببعض حدث عن  أن البخار املتصاعد من البحار ينعقد سحابًا

 اصطكاكه صوت الرعد وسنا الربق. وهو قول باطل مل جيدوا ما يعللون به صوت الرعد.

ثم تناول كالمه وجه األرض التي وضعها اهللا لألنام وأرساها باجلبال وهو الذي عليه 

ا الناحية األخر من الناس والبهائم والشجر والنبات واجلبال واألهنار اجلارية، قال: فأم

األرض فالبحر حميط هبا وليس هناك يشء من اآلدميني فكام أن جوانب األرض التي عليها 

الناس فليس بعضها فوق بعض وال حتته. فكذلك من يكون عىل األرض من الناس والنبات ال 

إضايف كام  يقال: إهنم حتت أولئك وال أن أولئك حتتهم. وإنام هذا خيال يتخيله اإلنسان وهو حتت

لو كانت نملة متيش حتت سقف فنحن نر السقف فوقها وهي تراه حتتها وكذلك يتوهم اإلنسان 

 إذا كان يف إحد جانبي األرض أن اجلانب اآلخر حتته، انتهى.

وكل ما قاله شيخ اإلسالم يف األرض فهو مبني عىل كوهنا كرة كام جزم به علامء اهليئة 

ا من قول َۡل َ�َ ٱ�ََّهارِ ﴿ ه سبحانه:وبعض املفرسين أخذً يُولُِج ﴿ وقوله: .]٥الزمر: [ ﴾يَُ�ّوُِر ٱ�َّ
ۡلِ  َۡل ِ� ٱ�ََّهارِ َوُ�ولُِج ٱ�ََّهاَر ِ� ٱ�َّ   .]١٣فاطر: [ ﴾ٱ�َّ

إن علامء الكون يف هذا الزمان قد خالفوا الفلكيني األوليني، فأثبتوا كون الرعد  :وأقول

هربائية باحتكاك اإلجيايب منها بالسلبي فيحدث صوت الرعد عند والربق حيدث من اشتعال الك

 ذلك كصوت املدفع عند انطالقه. واهللا أعلم.

ا وهو باطل يف نفس  ا صحيحً ا وكشفً وقد ينتحل املرء يف نفسه ما يقلده عن غريه فيظنه حقًّ

 األمر والواقع.

يتعلق بالبحوث والكشوف  مفتاح دار السعادةوللعالمة ابن القيم رمحه اهللا كالم طويل يف 
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وعلم الكون من خلق السامء والشمس والقمر والنجوم واجلبال والبحار والسحاب وخلق املاء 

 فيه وسائر ما يتعلق بعلم اآلفاق واألنفس ال يوجد له نظري.

وبام أن الكاتب قد أنحى باملالم وتوجيه املذام عىل ابن كثري ونسبه يف تفسريه إىل التقصري 

ه من املفرسين يفرس اآليات باإلرسائيليات وهذا كذب مفرت. فإن مجيع العلامء وأنه كغري

يعرفون طريقة ابن كثري يف التفسري وأنه يفرس اآليات باآليات ويفرسها باألحاديث وبأقوال 

الصحابة والتابعني، وال نعلم له آية تتعلق بالعقائد والعبادات واألحكام وأمور احلالل واحلرام 

اعد تفسريها عىل اإلرسائيليات، وإنام يذكر حديث بني إرسائيل إذا ذكره يف سبيل قد بنى قو

ا وعنده  ا للقرآن. أما إذا خالف القرآن فإنه ال يذكره قطعً االعتضاد ال االعتامد عندما يراه موافقً

 .!*"»حدثوا عن ب� إرسائيل وال حرج«: ملسو هيلع هللا ىلصرخصة يف ذلك وهو قول النبي 

 ]لآليات الكونية "نرص اهللا"نامذج من تفسري [

وله يف تفسريه اجتهادات يف علم الكون والكشوف والسموات ال بد من اإلشارة إىل ذكر 

 بعضها.

 من ذلك قوله يف تفسري قوله سبحانه:

﴿ ۖ �َض َ�َ�َتا َرتٗۡقا َ�َفَتۡقَ�ُٰهَما
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� نَّ ٱلسَّ

َ
ِيَن َ�َفُرٓواْ أ َو لَۡم يََر ٱ�َّ

َ
 .]٣٠األنبياء: [ ﴾أ

ا مرتاكبًا بعضه فوق بعض يف ابتداء  قال: أي كان اجلميع متصالً بعضه ببعض ومتالصقً

ا وفصل بني السامء الدنيا  ا واألرض سبعً االمر ففتق اهللا هذه من هذه، فجعل السموات سبعً

ۖ ﴿ واألرض باهلواء، فأمطرت السامء وأنبتت األرض فذلك قوله وكانت  .﴾َ�َ�َتا َرتٗۡقا َ�َفَتۡقَ�ُٰهَما

 السامء ال متطر واألرض ال تنبت.

ففتق اهللا السامء باملطر واألرض بالنبات، ثم ساق عن ابن عباس وعن سعيد ابن جبري معنى 

 ذلك.

                          
 .هريرة أيب حديث من وأمحد داود أبو أخرجه  )١(



 ٣٢٣  اهلد ) الرد باحلق األقو عىل صاحب بوراق١٠(

َر ﴿ وقال يف تفسري قوله: ِۡل وََسخَّ َۡل ِ� ٱ�ََّهارِ َوُ�ولُِج ٱ�ََّهاَر ِ� ٱ�َّ َ يُولُِج ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ
َ
لَۡم تََر أ

َ
�

ۡمَس  َسّ�ٗ  ٱلشَّ َجٖل مُّ
َ
ٞ َ�ۡرِٓي إَِ�ٰٓ أ   .]٢٩لقامن: [ ﴾َوٱۡلَقَمَرۖ ُ�ّ

قال: رو ابن أيب حاتم حدثنا أيب حدثنا أبو صالح حدثنا حييى بن أيوب عن ابن جريج عن 

عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس، أنه قال: الشمس بمنزلة الساقية جتري بالنهار يف فلكها فإذا 

فلكها حتت األرض حتى تطلع من مرشقها. قال: وكذلك القمر، إسناده غربت جرت بالليل يف 

 صحيح. انتهى.

ٞ ِ� ﴿ فتفسري ابن كثري هبذا يوافق ما ذكره عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف قوله تعاىل: َوُ�ّ
ة أي: بني السامء واألرض، وإنام استغربه ابن كثري من أجل نكار .]٤٠يس: [ ﴾٤٠فَلَٖك �َۡسَبُحوَن 

 سنده، وإال فإن معناه صحيح كام مر وصححه يف هذه اآلية.
ُ َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت ِطَباٗ�ا ﴿ ثم ذكر عىل قوله سبحانه: لَۡم تََرۡواْ َكۡيَف َخلََق ٱ�َّ

َ
وََجَعَل ٱۡلَقَمَر  ١٥�
اٗجا  ۡمَس ِ�َ   .]١٦-١٥النوح: [ ﴾١٦�ِيِهنَّ نُوٗر� وََجَعَل ٱلشَّ

وق واحدة، وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط أو هو من األمور قال: طباقًا. أي: واحدة ف

ا.  املدركة باحلس مما علم من التسيري والكشوفات فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضً

فأدناها القمر يف السامء الدنيا وهو يكسف ما فوقه وعطارد يف الثانية والزهرة يف الثالثة. والشمس يف 

يف اخلامسة واملشرتي يف السادسة وزحل يف السابعة، وأما بقية الكواكب وهي  الرابعة واملريخ

الثوابت ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت، واملترشعون منهم يقولون هو الكريس، والفلك 

 التاسع وهو األطلس األثري عندهم الذي حركته عىل خالف حركة سائر األفالك.

املغرب إىل املرشق، وسائر األفالك عكسه من  وذلك أن حركته مبدأ احلركات وهي من

ا، ولكن للسيارة حركة معاكسة حلركة أفالكها  املرشق إىل املغرب ومعها تدور سائر الكواكب تبعً

فإهنا تسري من الغرب إىل الرشق، وكل يقطع فلكه بحسبه، فالقمر يقطع فلكه يف كل شهر مرة، 

ة مرة، ذلك بحسب اتساع أفالكها، وإن والشمس يف كل سنة مرة، وزحل يف كل ثالثني سن

 كانت حركة اجلميع يف الرسعة متناسبة.



 : ئل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودرساجمموعة     ٣٢٤

هذا ملخص ما يقولونه يف هذا املقام عىل اختالف بينهم يف مواضع كثرية لسنا بصدد بياهنا، 

ُ َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت ِطَباٗ�ا ﴿ وإنام املقصود أن اهللا سبحانه ْ َكۡيَف َخلََق ٱ�َّ لَۡم تََرۡوا
َ
َعَل ٱۡلَقَمَر وَجَ  ١٥�

اٗجا  ۡمَس ِ�َ  انتهى كالم ابن كثري. .]١٦-١٥النوح: [ ﴾١٦�ِيِهنَّ نُوٗر� وََجَعَل ٱلشَّ
ملؤلفه حممد رشيد رضا اليشء الكثري مما يتعلق بعلم الكون والكشوف  تفسري املنارويف 

 سلك فيه مسلك االعتدال يف التعبري وحسن التفسري.

رَۡسۡلَنا ٱلّرَِ�َٰح لََ�ٰقِحَ ﴿ ثم تكلم يف تفسري قوله تعاىل:
َ
  .]٢٢احلجر: [ ﴾َوأ

فقال: املراد هبا الرياح التي تنقل مادة اللقاح من الذكر إىل األنثى كل يشء بحسبه، كام أهنا تثري 

السحاب وتلحقه باملاء، ومل يكن هذا معروفًا قبل نزول القرآن حتى قال رجل مسترشق اسمه 

ا لل غة العربية يف القرن التاسع عرش امليالدي قال: إن رعاة اإلبل يعني (مسرت اجيزي) وكان أستاذً

 العرب قد عرفوا أن الرياح تلقح األشجار والثامر قبل أن يعرفها علامء أوروبا بثالثة عرش قرنًا.

وهذا من حكمة إنشاء النشء أن يكن بني زوجني وهو يشء يعرفه أهل احلرث حيث 

ٍء ﴿ يسمونه التنبيت والتلقيح، يقول اهللا تعاىل: يضعون بنات الذكر يف األنثى فيام ۡ�َ ِ
َوِمن ُ�ّ

ُروَن    .]٤٩الذاريات: [ ﴾٤٩َخلَۡقَنا َزوَۡجۡ�ِ لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ
ا َ� ﴿ وقال تعاىل: نُفِسِهۡم َومِمَّ

َ
�ُض َومِۡن أ

َ
ا تُ�بُِت ٱۡ� ۡزَ�َٰج ُ�ََّها ِممَّ

َ
ِي َخلََق ٱۡ� ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

  .]٣٦يس: [ ﴾٣٦وَن َ�ۡعلَمُ 
ِۡل� ﴿ ثم تكلم عىل قوله سبحانه: َۡل َ�َ ٱ�ََّهارِ َوُ�َ�ّوُِر ٱ�ََّهاَر َ�َ ٱ�َّ  ﴾...يَُ�ّوُِر ٱ�َّ

قال: فتكوير الليل عىل النهار نص يف إثبات كروية األرض مأخوذ من تكوير العاممة  .]٥الزمر:[

َ ﴿ عىل الرأس إذا غطته ومثله نَّ ٱ�َّ
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ نَّ ٱ�َّ

َ
ِۡل َوأ َۡل ِ� ٱ�ََّهارِ َوُ�ولُِج ٱ�ََّهاَر ِ� ٱ�َّ  يُولُِج ٱ�َّ

بمعناه مع العلم أن القرآن يشتمل عىل بيان اليشء الكثري من آيات  .]٦١احلج: [ ﴾٦١َسِميُعۢ بَِص�ٞ 

نُفِسِهۡم َسُ�ِ�ِهۡم َءاَ�ٰتِنَ ﴿ اهللا سبحانه يف اآلفاق ويف األنفس، يقول اهللا سبحانه:
َ
ا ِ� ٱ�فَاِق َوِ�ٓ أ

نَُّه ٱۡ�َقُّ 
َ
َ لَُهۡم � ٰ يَتَبَ�َّ  انتهى. .]٥٣فصلت: [ ﴾َح�َّ
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وحسبك أهنم بذلوا جهودهم الضائعة يف الصعود إىل القمر حتى وصلوا بزعمهم إىل سطحه 

ا سو ما خلق  ألجله يف قوله ولكنهم مل يغريوا شيئًا من حكمه. بل قرروا بأنه غري صالح ليشء أبدً

نَِ� ﴿ سبحانه: ْ َعَدَد ٱلّسِ َرهُۥ َمنَازَِل ِ�َۡعلَُموا ۡمَس ِضيَاٗٓء َوٱۡلَقَمَر نُوٗر� َوقَدَّ ِي َجَعَل ٱلشَّ ُهَو ٱ�َّ
ُل ٱ�َ�ِٰت لَِقۡو�ٖ َ�ۡعلَُموَن  � ُ�َفّصِ ُ َ�ٰلَِك إِ�َّ بِٱۡ�َّقِ   .]٥[يونس:  ﴾٥َوٱۡ�َِساَبۚ َما َخلََق ٱ�َّ

جلملة فإن املكاتب اإلسالمية وغريها مملوءة من كتب املسلمني التي تبحث عن األفالك وبا

وعلم الكون والطبيعة بام ال يستطيع هذا الكاتب أن يأيت بمثله، ولو أنصف لعرف ولكنه جنف 

 فحرف.

 ]الرد عىل ما جاء يف تفسريه من مغالطات[

ا من مهامت تفس ريه ليقابلوا بينها وبني تفسري علامء ولنعرض اآلن عىل القراء الكرام نبذً

املسلمني حتى يعلموا بطريق اليقني بأنه ليس عىل يشء، وأن تفسريه باخلرافات والرتهات أشبه 

 منه بتفسري اآليات، ومن يرد اهللا فتنته فلن متلك له من اهللا شيئًا.

 ).١٧، ١٨، ١٩، ٢١( قال الكاتب يف صفحة

ن َجَعَل ﴿ عىل قوله سبحانه: مَّ
َ
نَۡ�ٰٗر�أ

َ
�َض قََراٗر� وََجَعَل ِخَ�ٰلََهآ �

َ
  .]٦١النمل: [ ﴾ٱۡ�

نَۡ�ٰٗر�﴿ وقوله:
َ
�َض وََجَعَل �ِيَها َرَ�ِٰ�َ َو�

َ
ِي َمدَّ ٱۡ�   .]٣الرعد: [ ﴾ٱ�َّ

ن تَِميَد بِِهمۡ ﴿ وقوله:
َ
�ِض َرَ�ِٰ�َ أ

َ
  .]٣١األنبياء: [ ﴾وََجَعۡلَنا ِ� ٱۡ�

يف األرض هي جاذبية األرض نفسها. قال: والشمس أكرب قال: فالروايس التي جعلت 

 روايس األرض عىل اإلطالق فهي بجاذبيتها راسية لألرض أي مثبتة هلا.

 قال: فالشمس والقمر والكواكب تعترب روايس لألرض كيال متيد.

 :)٢٣يف صفحة ( وقال

ن األرض نفسها. وليست اجلبال من الروايس املجعولة يف األرض أو امللقاة فيها فهي جزء م

 انتهى.
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إن هذا من فنون تفسريه الدال عىل جهله وعدم نصيبه من العلم واملعرفة وخمالفته  :وأقول

ا للناس بتفسريه.  للحق واحلقيقة خمالفة غري خافية عىل أحد العتقاده أنه قد وضع ناموسً

من املفرسين وال ألن هذا الكاتب ملا حتم نفسه بأن يأيت بتفسري مل يسبقه إىل القول به أحد 

من علامء املسلمني، اضطر أن يتقلب مع األهواء وأن خيبط خبط العشواء، فريكب التعاسيف يف 

ا عن الدليل، غارقًا يف  التأويل ويورد من األقوال ما يشهد العقل والنقل ببطالنه لكونه عاريً

 سلك العنكبوت. التبديل. ومن ديدن احلائر املبهوت أن يتمسك يف استدالله بام هو أوهى من

فتفسري الروايس باجلبال هو من األمر املستقر يف نفوس العلامء والعوام واخلاص والعام؛ 

ألنه من التفسري الذي يعرفه العرب بلغتهم وال يعذر أحد بجهله، وقد كرر اهللا سبحانه ذكر 

 روايس األرض يف عدد من آيات القرآن احلكيم.

�َض َمَدۡدَ�ٰ ﴿ فقال سبحانه:
َ
ِ َزۡو� بَهِيٖج َوٱۡ�

�َبۡتَنا �ِيَها ِمن ُ�ّ
َ
لَۡقۡيَنا �ِيَها َرَ�ِٰ�َ َوأ

َ
َها َو�

  .]٧ق: [ ﴾٧
فتفسري الروايس يظهر رصحيًا من تالوة اآليات إذ هو من التفسري الذي ال يقبل التغيري، 

ا. فإن قوله سبحانه: �ِض وََجَعۡلنَ ﴿ لكون القرآن نزل بلسان عريب مبني يفسري بعضه بعضً
َ
ا ِ� ٱۡ�

ن تَِميَد بِِهمۡ 
َ
أي: لئال تضطرب. ألن امليد هو احلركة واالضطراب،  .]٣١األنبياء: [ ﴾َرَ�ِٰ�َ أ

 فاجلبال راسية بنفسها ومرسية لألرض لئال تتكفأ وتضطرب.
وال تسمى السفينة راسية إال إذا وقفت بمرساها يف امليناء وأمسكت بأشطان احلبال لتقف 

 وال تتحرك.

ٓۚ ﴿ ول اهللا سبحانه:يق ِ َ�ۡ�ٮَٰها َوُمۡرَسٮَٰها ا  .]٤١هود: [ ﴾� ٱ�َّ وقد سمى اهللا اجلبال أوتادً

ا من أوتاد اخليمة التي تثبتها يف قوله سبحانه: �َض ِمَ�ٰٗدا  ﴿ أخذً
َ
لَۡم َ�َۡعِل ٱۡ�

َ
ۡوتَاٗدا  ٦�

َ
َباَل أ َوٱۡ�ِ

 .]٧-٦النبأ: [ ﴾٧
ألرض وترسيها لئال تضطرب بالناس، ومن املعلوم باملشاهدة لكون اجلبال هي التي تثبت ا

واحلس أهنا متى أصيبت األرض برجة أو زلزال فإن الناس يفزعون ويضطربون ويفرون عن 
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ا من سقوطها عليهم، فمن رمحته أن ثبتها باجلبال كام تثبت اخليمة باألوتاد واحلبال.  منازهلم خوفً

 قال الشاعر:

ــــ ــــى إال ل ــــت ال يبتن  ه عمــــدوالبي
 

ـــــاد  ـــــرس أوت ـــــامد إذا مل ت  وال ع
 

ملا خلق اهللا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوغريه من حديث أنس بن مالك عن النبي  جامع الرتمذيويف 

 .»األرض جعلت تميد فخلق اهللا اجلبال عليها فاستقرت

وقد رأينا أرباب السفن متى كانت سفينة أحدهم خالية عن احلمالن محل عليها شيئًا من 

تها عن االضطراب وامليد، وكذلك اجلبال يف األرض، وال عالقة للشمس احلىص أو الرمل ليثب

 وال للقمر يف مرساها بل هو من التبديل وركوب التعاسيف يف التأويل الزائغ عن سواء السبيل.

ومتى انقىض عامر الدنيا وأراد اهللا سبحانه فناءها وانتقال أهلها عنها إىل دار اآلخرة يوم 

 والسموات وبرزوا هللا الواحد القهار.تبدل األرض غري األرض 

فعند ذلك يأمر اهللا سبحانه بقلع اجلبال عن أماكنها كام يقلع املسافر أوتاد خيمته حني يريد 

 االنتقال عن مكانه.

َباِل َ�ُقۡل يَنِسُفَها َرّ�ِ �َۡسٗفا  َٔ َو�َۡ� ﴿ يقول اهللا سبحانه: َ�َيَذرَُها قَاٗ�ا  ١٠٥لُونََك َعِن ٱۡ�ِ
ۡمٗتا  ١٠٦ا َصۡفَصفٗ 

َ
  .]١٠٧-١٠٥طه: [ ﴾١٠٧�َّ تََرٰى �ِيَها ِعوَٗجا َوَ�ٓ أ

ا ﴿ وقال سبحانه: �ُض رَّجٗ
َ
ِت ٱۡ� ا  ٤إَِذا رُجَّ َباُل �َّسٗ ِت ٱۡ�ِ �َبّثٗا  ٥َو�ُسَّ  ﴾٦فََ�نَۡت َهَباٗٓء مُّ

  .]٦-٤الواقعة: [
دۡ  ٢َما ٱۡلَقارَِعُة  ١ٱلَۡقارَِعُة ﴿ وقال سبحانه:

َ
يَۡوَم يَُ�وُن ٱ�َّاُس  ٣َرٮَٰك َما ٱلَۡقارَِعُة َوَمآ أ

َباُل َكٱۡلعِۡهِن ٱلَۡمنُفوِش  ٤َكٱلَۡفَراِش ٱلَۡمۡبُثوِث    .]٥-١القارعة: [ ﴾٥َوتَُ�وُن ٱۡ�ِ
َما تُوَعُدوَن لََ�ٰقِٞع ﴿ وقال سبحانه: َمآُء فُرَِجۡت  ٨فَإَِذا ٱ�ُُّجوُم ُطِمَسۡت  ٧إِ�َّ  ٩�َذا ٱلسَّ

َباُل �ُِسَفۡت �ذَ    .]١٠-٧املرسالت: [ ﴾١٠ا ٱۡ�ِ
ا ويدل بمنطوقه ومفهومه عىل أنه متى انتهى عامر الدنيا وأراد اهللا  فالقرآن يفرس بعضه بعضً
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عليها وعىل من فيها الفناء فعند ذلك يزيل اجلبال من أماكنها فتضطرب األرض وتتزلزل لتلقي 

َها ٱ�َّاُس ﴿ الناس عىل ظهارها. ُّ�
َ
� ٌء َعِظيٞم  َ�ٰٓ اَعةِ َ�ۡ ُقواْ َر�َُّ�ۡمۚ إِنَّ َزلَۡزلََة ٱلسَّ يَۡوَم تََرۡوَ�َها  ١ٱ�َّ

�َضَعۡت َوتََضُع ُ�ُّ ذَاِت َ�ٍۡل َ�ۡلََها َوتََرى ٱ�َّاَس ُسَ�َٰرٰى َوَما ُهم 
َ
ٓ أ ا تَۡذَهُل ُ�ُّ ُمۡرِضَعٍة َ�مَّ

ِ َشِديٞد    .]٢-١احلج: [ ﴾٢�ُِسَ�َٰرٰى َوَ�ِٰ�نَّ َعَذاَب ٱ�َّ
وقد وصف اهللا القيامة بأسامء وأوصاف متعددة متنوعة تدل بمعانيها عىل أهنا يشء عظيم. 

إَِذا َوَ�َعِت ﴿ فوصفها بالطامة الكرب وبالصاخة وبالزلزلة والقارعة والواقعة.. فقال تعاىل:
افَِعٌة  ٢لَۡيَس لِوَۡ�َعتَِها َ�ذِبٌَة  ١ٱلَۡواقَِعُة  َما  ١ٱلَۡقارَِعُة ﴿ وقال: .]٣-١الواقعة: [ ﴾٣َخافَِضةٞ رَّ

ا  .]٣-١القارعة: [ ﴾٢ٱۡلَقارَِعُة  تعظيامً لشأهنا وكون ذلك حيصل بقارعة تقرع األرض فرتجها رجًّ

ا ويكون هباءً منبثًا وكالفراش املبثوث فيكور بالشمس وخيسف بالقمر وتتناثر النجوم  وتبسها بسًّ

كها املقتيض إثباهتا وقد بطل ذلك عند القضاء بفناء الدنيا لبطالن ما ركبه اهللا من سنة إمسا

 وخراب العامل وعدم االحتياج إىل يشء من ذلك.
ۡت ﴿ وقال سبحانه: َمآُء ٱ�َشقَّ ۡت  ١إِذَا ٱلسَّ ذِنَۡت لَِرّ�َِها وَُحقَّ

َ
ۡت  ٢َوأ �ُض ُمدَّ

َ
 ٣�َذا ٱۡ�

ۡلَقۡت َما �ِيَها َوَ�َلَّۡت 
َ
أي ألقت مجيع ما عىل ظهرها من جبال وأناس  .]٤-١اإلنشقاق: [ ﴾٤َو�

 وختلت عنهم لكون الناس حيرشون عىل أرض بيضاء مل يعص اهللا عليها.

 ]احلكمة من ختريب الدنيا يوم القيامة[

واحلكمة يف هدم األبنية وتسيري اجلبال ودك األرض وشق السامء ونثر النجوم وتكوير 

أمجعه أن اهللا سبحانه ملا بنى للناس دار الدنيا الشمس وخسوف القمر وختريب هذا العامل ب

للسكنى هبا والتمتع بخرياهتا وجعلها وما فيها زينة لألبصار وعظة لالعتبار واالستدالل هبا عىل 

وحدانيته ومجيل صنعه بام يقتىض اإليامن به وإخالص العبادة له. فلام انقضت مدة السكنى هبا 

ُل ﴿ حانه منها وخرهبا النتقاهلم منها إىل غريها.وحقت كلمة ربك عىل فنائها أجالهم سب يَوَۡم ُ�َبدَّ
ارِ  ِ ٱۡلَ�ِٰحِد ٱلَۡقهَّ َ�َٰ�ُٰتۖ َوَ�َرُزواْ ِ�َّ �ِض َوٱلسَّ

َ
�ُض َ�ۡ�َ ٱۡ�

َ
وأراد أن يعلمهم  .]٤٨إبراهيم: [ ﴾٤٨ٱۡ�
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ه بيان بأن يف إحالة األحوال وإظهار تلك األهوال وتعريض ذلك الصنع العجيب للزوال كل

لكامل قدرته ودوام بقائه، وأن كل يشء هالك إال وجهه، وكل ملك زائل إال ملكه، وأن عنده 

ا هي أسمى وأرقى وأجل وأمجل من دار الدنيا.  سبحانه لعباده دارً
ۡ�يَا َمَ�ٰٞع �نَّ ٱ�ِخَرةَ ِ�َ َداُر ٱۡلَقَرارِ ﴿ َما َ�ِٰذهِ ٱۡ�ََيٰوةُ ٱ�ُّ  .]٣٩املؤمن: [ ﴾٣٩َ�َٰقۡوِم إِ�َّ

ا من متاع املسافر، ا مأخوذً ِ� َ�َما ﴿ فسمى اهللا الدنيا متاعً ۡ�َيا ِمَن ٱ�ِخَرة رَِضيُتم بِٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
َ
أ

ۡ�َيا ِ� ٱ�ِخَرةِ إِ�َّ قَلِيٌل    .]٣٨التوبة: [ ﴾٣٨َمَ�ُٰع ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
 مل يقدم عمالً صاحلًا آلخرته ويقول:فال جيزع من املوت وهيوله الفزع من لقاء ربه إال الذي 

﴿ ۚ ۡهُر ۡ�َيا َ�ُموُت َوَ�َۡيا َوَما ُ�ۡهلُِكَنآ إِ�َّ ٱ�َّ فهذا ينتقل  .]٢٤اجلاثية: [ ﴾َوقَالُواْ َما ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ٱ�ُّ

 من خراب الدنيا إىل عذاب اآلخرة.
َمآءِ رِ ﴿ ) عىل قوله سبحانه:٣٩يف صفحة ( ثم قال  ﴾٢٢ۡزقُُ�ۡم َوَما تُوَعُدوَن َوِ� ٱلسَّ

  .]٢٢الذاريات: [
 قال: وما توعدون أي يوم القيامة.. بالعذاب يف السامء الدنيا.

قال: من الواضح أن النجوم مسخرات اآلن لتوليد الطاقة الكونية الكرب اهلائلة التي 

ب التي ترمى تتجمع اآلن يف السامء لتلقى يوم القيامة يف جهنم مع أجرام النجوم والكواك

ا للنار فيها.  وتنصب يف جهنم وتكون وقودً

ۡمرِهِۦٓۚ ﴿ ) عىل قوله سبحان:٥٧يف صفحة ( وقال
َ
َ�ُٰتۢ بِأ   .]١٢النحل: [ ﴾َوٱ�ُُّجوُم ُمَسخَّ
 قال: والنجوم وتوابعها ممسوكة ومسخرة لتكوين حجارة جهنم.

 رة بأمر اهللا وكذا قوله:قال: والنجوم كام هو معلوم كثرة هائلة من النار املوقدة املسخ

ۡمرِهِۦٓۚ ﴿
َ
َ�ُٰتۢ بِأ أي: لتوليد الطاقة الكرب التي تتجمع يف السامء  .]١٢النحل: [ ﴾َوٱ�ُُّجوُم ُمَسخَّ

 لتلقى يوم القيامة يف جهنم.

 ):١١يف صفحة: ( ويقول

(وها نحن نوضح بام ال لبس فيه من أن النجوم مسخرات لتكوين حجارة جهنم وحرها 
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هي مسخرة لتوليد الطاقة الكرب اهلائلة التي تتجمع وتنصب يوم القيامة داخل وعذاهبا و

 جهنم). انتهى كالمه.

سبحان اهللا ما أجرأ هذا الكاتب عىل القول عىل اهللا وعىل حتريف كالم اهللا بال علم  :وأقول

 من قول بمجرد الرأي الذي ليس له مستند ال من القرآن وال من السنة وال من اللغة العربية وال

 أحد العلامء، وإنام يتكلم بفنون من اجلنون يف التفسري.

َ�َٰ�ِٰت ﴿ لكون ما يتكلم به هو من عامل الغيب الذي ال يعلمه إال هو: قُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ٱلسَّ
 ۚ ُ �ِض ٱۡلَغۡيَب إِ�َّ ٱ�َّ

َ
إذ ليس عندنا ما يدل عىل أن هذه النجوم مرصدة  .]٦٥النمل: [ ﴾َوٱۡ�

 مسخرة لتكوين طاقات العذاب يوم القيامة يف نار جهنم.و
وال يعني القرآن هبذا التفسري يف التسخري، بل هي من اجلامدات التي يقول اهللا هلا: كوين 

ا وعند ذلك يقول الكافر: ا. فتكون ترابً نَذۡرَ�ُٰ�ۡم َعَذاٗبا قَرِ�ٗبا يَۡوَم يَنُظُر ٱلَۡمۡرُء َما ﴿ ترابً
َ
ٓ أ ا إِ�َّ

مَ  ومل يثبت ما يدل عىل أهنا مسخرة  .]٤٠النبأ: [ ﴾٤٠ۡت يََداهُ َو�َُقوُل ٱۡلَ�فُِر َ�ٰلَۡيتَِ� ُكنُت تَُ�ٰبَۢ� قَدَّ

ا يف نار جهنم.  كالصناع لتوليد طاقة العذاب لتكون وقودً
وقد أخرب اهللا سبحانه عن تكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم يف عدة آيات من 

ۡمُس ُكّوِرَۡت ﴿ قوله سبحانه:القرآن احلكيم.. ك �ذَا  ٢�َذا ٱ�ُُّجوُم ٱنَ�َدرَۡت  ١إِذَا ٱلشَّ
َۡت  َباُل ُسّ�ِ لَۡت  ٣ٱۡ�ِ َرۡت  ٥�َذا ٱلۡوُُحوُش ُحِ�َۡت  ٤�َذا ٱۡلعَِشاُر ُ�ّطِ  ٦�َذا ٱۡ�َِحاُر ُسّجِ

ّيِ َذ�ٖب قُتِلَۡت  ٨ۡت �َذا ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ُس�ِلَ  ٧�َذا ٱ�ُُّفوُس ُزوَِّجۡت 
َ
ُحُف �ُِ�َۡت  ٩بِأ  ١٠�َذا ٱلصُّ

َمآُء ُكِشَطۡت  ۡزلَِفۡت  ١٢�َذا ٱۡ�َِحيُم ُسّعَِرۡت  ١١�َذا ٱلسَّ
ُ
آ  ١٣�َذا ٱۡ�َنَُّة أ َعلَِمۡت َ�ۡفٞس مَّ

ۡحَ�َۡت 
َ
َمآُء ٱنَفَطَرۡت ﴿ وكذا قوله. .]١٤-١التكوير: [ ﴾١٤أ �َذا ٱلَۡكَواكُِب ٱنتََ�َۡت  ١إَِذا ٱلسَّ

َرۡت  ٢ َرۡت  ٤�َذا ٱۡلُقُبوُر ُ�ۡعِ�َۡت  ٣�َذا ٱۡ�َِحاُر فُّجِ خَّ
َ
َمۡت َوأ ا قَدَّ  ﴾٥َعلَِمۡت َ�ۡفٞس مَّ

َمآُء فُرَِجۡت  ٨فَإِذَا ٱ�ُُّجوُم ُطِمَسۡت ﴿ ويف املرسالت. .]٥-١اإلنفطار: [ َباُل  ٩�َذا ٱلسَّ �َذا ٱۡ�ِ
 ُ ّ�َِتۡت  ١٠ِسَفۡت �

ُ
لَۡت  ١١�َذا ٱلرُُّسُل أ ّجِ

ُ
ّيِ يَۡوٍ� أ

َ
ۡدَرٮَٰك َما يَوُۡم  ١٣ِ�َۡوِم ٱۡلَفۡصِل  ١٢ِ�

َ
ٓ أ َوَما

�َِ�  ١٤ٱۡلَفۡصِل    .]١٥-٨املرسالت: [ ﴾١٥َوۡ�ٞل يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ
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سخرة لتوليد ومل يذكر سبحانه بأن هذه الكواكب من الشمس والقمر والنجوم بأهنا م

 أدوات العذاب يف نار جهنم.. وما كان ربك نسيًّا.

َها ﴿ قل فأتوا بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقني.. وقد قال سبحانه: ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

ۡهلِيُ�ۡم نَاٗر� َوقُوُدَها ٱ�َّاُس َوٱۡ�َِجاَرةُ 
َ
نُفَسُ�ۡم َوأ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ قُوٓاْ أ   .]٦التحريم: [ ﴾ٱ�َّ

إِنَُّ�ۡم َوَما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ فأخرب سبحانه أن الناس من وقود النار كاحلجارة وقال:
نُتۡم لََها َ�ٰرُِدوَن 

َ
ِ َحَصُب َجَهنََّم أ واحلصب بفتحتني ما حتصب به النار أي:  .]٩٨األنبياء: [ ﴾٩٨ٱ�َّ

 حاح.ترمى به وكل ما ألقيته يف النار فقد حصبتها به قاله يف الص
ۡمَس َوٱلَۡقَمَر ﴿ واحلق أن تسخري الشمس والقمر والكواكب، الذي عناه القرآن بقوله َوٱلشَّ

ۡمرِهِۦٓۗ 
َ
َ�ٰتِۢ بِأ هو أن الشمس مسخرة بأمر اهللا وخملوقة ملصالح  .]٥٤األعراف: [ ﴾َوٱ�ُُّجوَم ُمَسخَّ

اس يف مشارق األرض ومغارهبا العباد يف الدنيا يف حكمة اهللا وتسخريه هلا، أهنا تطلع عىل مجيع الن

فتوزع ضوءها بينهم بنظام واعتدال ال حيول وال يزول وال يتبدل، فتطلع وترشق عىل ما قابلها 

 من األفق الغريب ليصيب نصيبه من مصلحة ضوئها.
ا بعد قطر حتى تنتهي إىل املغرب فترشق عىل  ثم ال تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة وقطرً

 رشق فيختلف بذلك الليل والنهار.ما استرت عنها من امل

فلو كانت الشمس واقفة ال تتعد مكاهنا ملا وصل ضوؤها إىل كثري من اجلهات وبذلك 

ا دائامً  ا عىل من تطلع عليهم الشمس ويكون النهار رسمدً يسوء الزمن ويكون الليل دائامً رسمدً

 عىل من طلعت عليهم الشمس فيفسد بذلك نظام الدنيا.

رََءۡ�ُتۡم إِن َجَعَل ﴿ حانه يف معرض االمتنان به عىل عباده فقال سبحانه:ولذا ساقه سب
َ
قُۡل أ

 َ فََ� �
َ
� أ �ِيُ�م بِِضَيآٍء

ۡ
ِ يَأ َمًدا إَِ�ٰ يَۡوِم ٱلۡقَِ�َٰمةِ َمۡن إَِ�ٌٰه َ�ۡ�ُ ٱ�َّ َۡل َ�ۡ ُ َعلَۡيُ�ُم ٱ�َّ  ٧١ۡسَمُعوَن ٱ�َّ

ُ عَ  رََءۡ�ُتۡم إِن َجَعَل ٱ�َّ
َ
�ِيُ�م قُۡل أ

ۡ
ِ يَأ َمًدا إَِ�ٰ يَۡوِم ٱۡلقَِ�َٰمةِ َمۡن إَِ�ٌٰه َ�ۡ�ُ ٱ�َّ لَۡيُ�ُم ٱ�ََّهاَر َ�ۡ

وَن  فََ� ُ�ۡبِ�ُ
َ
ْ �ِيهِ  ٧٢بِلَۡيٖل �َۡسُكُنوَن �ِيهِ� أ َۡل َوٱ�ََّهاَر لِتَۡسُكُنوا َوِمن رَّۡ�َتِهِۦ َجَعَل لَُ�ُم ٱ�َّ

  .]٧٣-٧١القصص: [ ﴾٧٣َعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن َوِ�َۡبَتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولَ 
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ْ مِن فَۡضلِهِۦ﴿ أي يف الليل فلوال  .﴾٧٣َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن ﴿ أي: يف النهار ﴾َوِ�َۡبَتُغوا

غروب الشمس لكانت األرض حتمي بداوم رشوق الشمس عليها حتى حيرتق كل ما عليها من 

 حيوان ونبات.

ۡمُس َ�ۡرِي لُِمۡسَتَقّرٖ ﴿ سري القمر كام قال سبحانه:وكذلك حكمته سبحانه يف تسخري  َوٱلشَّ
ۚ َ�ٰلَِك َ�ۡقِديُر ٱۡلَعزِ�زِ ٱۡلَعلِيِم  ََّها ٰ َ�َد َكٱۡلُعرُۡجوِن ٱلَۡقِديِم  ٣٨ل ۡرَ�ُٰه َمَنازَِل َح�َّ  ﴾٣٩َوٱۡلَقَمَر قَدَّ

  .]٣٩-٣٨يس: [
ۡمَس ِضَيآءٗ ﴿ وقال سبحانه: ِي َجَعَل ٱلشَّ ْ َعَدَد  ُهَو ٱ�َّ َرهُۥ َمَنازَِل ِ�َۡعلَُموا َوٱۡلَقَمَر نُوٗر� َوقَدَّ

 � ُ َ�ٰلَِك إِ�َّ بِٱۡ�َّقِ نَِ� َوٱۡ�َِساَبۚ َما َخلََق ٱ�َّ فسخر القمر يف أن ينزل يف الشهر  .]٥يونس: [ ﴾ٱلّسِ

يعلم الناس ثامين وعرشين منزلة ينزل كل ليلة منها منزلة مرسومة ال يتخطاها وال يقرص دوهنا ل

 بذلك حساب الشهر، وقالوا: إن القمر يقطع الفلك يف كل شهر مرة.
ومثله يف خلق النجوم وأن منها السيارات التي تطلع وتغيب عىل حسب سنة اهللا يف 

تسخريها، ومنها الثوابت التي ال تربح مكاهنا مثل بنات نعش، والفرقدين وتسمى احلوجيزين، 

الناس لقرهبا من مركز خط االستواء فصارت بمثابة األعالم  واجلدي التي ال تغيب عن أعني

التي هيتدي هبا الناس يف الظلامت ويف الطرق املجهولة يف الرب والبحر فيهتدون هبا حيث شاءوا، 

 وهذا كله من حكمة خلق اهللا هلذه األفالك وتسخريها بأمره، حكمة بالغة فام تغنى النذر.

 يراها الناس مع بعد منازهلا فيهتدون هبا كام قال سبحانه: وقد أعطاها سبحانه هذا النور كي

وقد اتفق علامء اهليئة املتقدمون واملتأخرون  .]١٦النحل: [ ﴾١٦وََعَ�َٰ�ٰٖت� َو�ِٱ�َّۡجِم ُهۡم َ�ۡهَتُدوَن ﴿

ا يف مناظرهم كام قيل:  أن النجم أكرب من الدنيا، وحيسبه أكثر الناس صغريً
ــهوالــنجم تستصــغر األبصــار رؤ  يت

 

 الــذنب للطــرف ال للــنجم يف الصــغر 
 

وََعَ�َٰ�ٰٖت� َو�ِٱ�َّۡجِم ُهۡم َ�ۡهَتُدوَن ﴿ ) عند تفسريه لقوله سبحانه:٤٣يف صفحة ( وقال الكاتب
  .]١٦النحل: [ ﴾١٦

حقالً نجميًّا بواسطة (معهد التكنولوجيا) يف كاليفورنيا يبعد عن  ١٩٧٥(وقد اكتشفوا عام 



 ٣٣٣  اهلد ) الرد باحلق األقو عىل صاحب بوراق١٠(

 وئية.الشمس مائة ألف سنة ض

وقد اكتشفوا كذلك أنجامً مع املجرات تنضم إىل جتمعات أكرب منها فيحتوي التجمع الواحد 

عىل عرشات التجمعات.. وقد احتسبوا عدد الشموس الفراد التي متاثل شمسنا يف نظام املجرة 

فوجدوها حوايل مخسة عرش ألف مليون شمس. وكانت الشموس التي تدور حول مركز املجرة 

.تقدر بح  وايل مائة مليون شمسٍ

والشموس الفراد يف نظام التتابع تبلغ عرشين مليون شمس. ومن النجوم املزدوجة يف 

املجرة نجم (الشعر) اليامنية وهو يبعد عن األرض تسع سنوات ضوئية ويفوق الشمس بسبع 

عته مخسة وعرشين مرة يف ملعانه، وقالوا: إن درجة حرارة الشعر تبلغ عرشة آالف كام تبلغ رس

 كيلو، وقدرت كتلته بحوايل مائتني ومخسني ألف مرة قدر وزن األرض.

وهناك نجم (القرينة) الذي يفوق الشمس ملعانًا بألف ومخسامئة شمس ويبعد عنا مائة سنة 

 ضوئية.

والنجم (زحل) اجلبار ـ يفوق ضوؤه ضوء الشمس بأربعني ألف شمس ويبعد عنا بثامن 

 كالم الكاتب.مائة سنة ضوئية). انتهى 

 هلذه نامذج من أوضح تفسريه ويسري يف بقيته عىل هذا النمط:

ــــــــا ملفقــــــــة ــــــــا وأحاديثً  خترصً
 

 ليست بنبـع إذا عـدت وال غـرب 
 

ويظهر من كالمه أنه مقلد للبحاثني وعلامء الفلك ينقل عنهم كل ما يقولون، يلقط لفظهم 

من أهل الفن، وعلامء البحث يف نظرياهتم  كل ما لفظوا، ويتبع ظلهم أينام انبعثوا، واملقلد ال يعد

حيققون اليشء ويؤكدونه ثم يعودون فينقضونه ويكذبونه دائامً لكون نظرياهتم بعيدة عن التثبت 

ا َوَما َ�ُۡن بُِمۡستَۡيقِنَِ� ﴿ واليقني وإنام يبنوهنا عىل اخلرص والتخمني  ﴾٣٢إِن �َُّظنُّ إِ�َّ َظّنٗ
ا وهو ال حقيقة له فقد حيقق اإل .]٣٢اجلاثية:[ ا صحيحً ا وكشفً نسان فيام يقلده عن غريه فيظنه حقًّ

 يف نفس األمر والواقع.
ثم يقال: من حدثك عن هذه الشموس التي تبعد بخمسة عرش ألف مليون شمس والتي 
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الواحدة منها متاثل شمسنا التي نشاهدها بأعيننا؟ ومن الذي حسبها وحرصها يف هذا العدد؟ 

بالشموس التي تدور حول مركز املجرة، والتي تقدر بحوايل مائة ألف مليون ومن الذي حدثك 

؟ وهل هي نظريات خطؤها أكثر من صواهبا؟.  شمسٍ

 ]ما الفائدة من علم الفلك وغريه إذا مل يكن للناس فيه منفعة؟[

ثم يقال: ما الفائدة يف العلم هبذه النجوم والشموس واملجرات اخلفية التي ال نراها وليست 

وََعَ�َٰ�ٰٖت� َو�ِٱ�َّۡجِم ُهۡم َ�ۡهتَُدوَن ﴿ بزينة للسامء وال عالمات هيتد هبا وأنت تفرس قوله تعاىل:
فاكتشاف هذه اخلفيات والغيبيات من النجوم والشموس واملجرات التي ال  .]١٦النحل: [ ﴾١٦

وقد خلق اهللا النجوم تر إال باملناظري املكربة، فإن تكلف العلم هبا لن يعود عىل الناس بمنفعة، 

ا للشياطني وعالمات هيتد هبا. فحسبنا منها ما نشاهد بأعيننا، وما عرفناه  زينة للسامء ورجومً

ملواقيت زماننا من نجوم الشتاء والصيف والربيع واخلريف، وما يصلح للزراعة وغرس 

 األشجار، وما يستدعينا إىل التفكر واالعتبار يف صنع اهللا اخلالق اجلبار.

ْوِ� ﴿ قول اهللا سبحانه:ي
ُ
ِۡل َوٱ�ََّهارِ �َ�ٰٖت ّ�ِ �ِض َوٱۡختَِ�ِٰف ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� إِنَّ ِ� َخۡلِق ٱلسَّ

ۡلَ�ِٰب 
َ
َ�َٰ�ِٰت  ١٩٠ٱۡ� ُروَن ِ� َخۡلِق ٱلسَّ ٰ ُجُنو�ِِهۡم َو�َتََفكَّ َ قَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ ِيَن يَۡذُكُروَن ٱ�َّ ٱ�َّ

�
َ
  .]١٩١-١٩٠آل عمران: [ ﴾١٩١ِض َر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�َٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱ�َّارِ َوٱۡ�

نِٗ�� ﴿ وقوله: َمآءِ بُُروٗجا وََجَعَل �ِيَها ِسَ�ٰٗجا َوَ�َمٗر� مُّ ِي َجَعَل ِ� ٱلسَّ  ﴾٦١َ�َباَرَك ٱ�َّ
  .]٦١[الفرقان: 

ُ ﴿ وقوله: يَّا�ٖ ُ�مَّ ٱۡسَتَوٰى َ�َ إِنَّ َر�َُّ�ُم ٱ�َّ
َ
�َض ِ� ِستَّةِ �

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِي َخلََق ٱلسَّ  ٱ�َّ

ۡمرِهِۦٓۗ 
َ
َ�ٰتِۢ بِأ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َوٱ�ُُّجوَم ُمَسخَّ َۡل ٱ�ََّهاَر َ�ۡطلُُبُهۥ َحثِيٗثا َوٱلشَّ َ� َ�ُ ٱۡلَعۡرِش� ُ�ۡغِ� ٱ�َّ

َ
�

ۡمُرۗ َ�َباَركَ 
َ
ُ رَبُّ ٱۡلَ�ٰلَِمَ�  ٱۡ�َۡلُق َوٱۡ�   .]٥٤األعراف: [ ﴾٥٤ٱ�َّ

 ومن شعر أيب العالء املعري:

 عجبـــي للطبيـــب يلحـــد يف اخلـــا
 

 رشحياـلـــق مـــن بعـــد درســـه التـــ 
 



 ٣٣٥  اهلد ) الرد باحلق األقو عىل صاحب بوراق١٠(

 ولقـــــد علـــــم املـــــنجم مـــــا يـــــو
 

ا   جــب للــدين أن يكــون صــحيحً
 

 مــــــن نجــــــوم ناريــــــة ونجــــــوم
 

 ناســــبت تربـــــة ومــــاء ورحيـــــا 
 

ة باالكتشافات اخلفية من الشموس والنجوم واملجرات وإن تفسري هذا الكاتب هلذه اآلي

ا عن معاين القرآن وحتريف له عن املعنى املراد منه.  الغيبية التي ال تدركها األبصار هو بعيد جدًّ

فإن ما ال يدركه كل الناس بأبصارهم ليس بعالمات هلم وال زينة للسامء وال بالنجوم التي 

. واهللا سبحانه ال يكلف عباده يف البحث عام خفي عليهم من هيتدون هبا يف ظلامت الرب والبحر.

ا  أرسار النجوم واملجرات التي ال يشاهدوهنا إذ هذا من تكليف ما ال يستطاع واهللا ال يكلف نفسً

 إال وسعها.

فاالستقصاء يف اكتشافها غري نافع للناس، وعدم اكتشافها غري ضار إذ هي من األشياء التي 

 واجلهل هبا ال يرض.العلم هبا ال ينفع 

فاخلري كل اخلري يف اكتشاف األرض التي خلقها اهللا لعباده وأودع فيها مجيع ما حيتاجون إليه 

وََجَعَل ﴿ من الكنوز والنفائس، ومن كل زوج هبيج ومن كل يشء موزون. يقول اهللا سبحانه:
 
َ
َر �ِيَهآ أ   .]١٠فصلت: [ ﴾ۡقَ�َٰ�َها�ِيَها َرَ�ِٰ�َ مِن فَۡوقَِها َوَ�َٰرَك �ِيَها َوقَدَّ

فهذه الربكة التي أودعها سبحانه يف أرضه وال يزال الناس يتطلبوهنا بالكشف والتفتيش من 

لدن خلق اهللا آدم إىل يومنا هذا وإىل يوم القيامة. فتحصلوا عىل ما توصلوا إليه من خزائن األرض 

 مظاهنا إىل وقت حاجة الناس وبركاهتا التي خلقها اهللا يوم خلق السموات واألرض وأودعها يف

إليها، واملكتشفون يعرتفون بأن ما خفي عليهم من أرسار الكون وخزائن األرض أكثر وأكرب مما 

 اكتشفوه، وأهنم كلام أوغلوا يف كشف يشء تبني هلم مما خفي عليهم أكثر مما حيتسبون.

 وما أحسن ما قال الشافعي يف هذا املعنى:

ــــــــــــ ـــــــــــي الده ـــــــــــام أدبن  كل
 

ــــــــر أر  ــــــــيلـ ــــــــص عق  اين نق
 

 وكلـــــــــــــــام ازددت علـــــــــــــــامً 
 

 زادين علــــــــــــــامً بجهــــــــــــــيل 
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فهذا هو الكشف الذي تعم منفعته وحتسن عاقبته ويتمتعون بام خلق هلم رهبم من أزواج 

 ومن كل يشء موزون.

�ِض َ�ِيٗعا﴿ يقول اهللا سبحانه:
َ
ا ِ� ٱۡ� ِي َخلََق لَُ�م مَّ   .]٢٩البقرة: [ ﴾ُهَو ٱ�َّ

ِ ﴿ وقال: ْ ِمن ّرِۡزقِهِۦۖ �َ�ۡهِ ُهَو ٱ�َّ ْ ِ� َمَناكِبَِها َوُ�ُوا �َض َذلُوٗ� فَٱۡمُشوا
َ
ي َجَعَل لَُ�ُم ٱۡ�

  .]١٥امللك: [ ﴾١٥ٱلنُُّشوُر 
فكل ما يتمتع به الناس من الذهب والفضة واحلديد والنحاس واخلشب والرصاص واملعادن 

امر والفواكه واحليوانات وسائر أنواع اخلريات، اجلامدة والسائلة والبرتول واألدوية واحلبوب والث

 كل هذه أوجدها اهللا يف أرضه ليتنعم هبا عباده ويتمتعوا هبا إىل ما هو خري منها يف آخرهتم.

ۥٓۖ إَِ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن ﴿ ِ ٱلّرِۡزَق َوٱۡ�ُبُدوهُ َوٱۡشُكُرواْ َ�ُ  .]١٧العنكبوت: [ ﴾١٧فَٱۡ�َتُغواْ ِعنَد ٱ�َّ
ن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ُٰ�ۡم َوَ� َ�ۡطَغۡواْ �ِيهِ َ�َيِحلَّ َعلَۡيُ�ۡم َغَضِ�� َوَمن َ�ۡلِۡل َعلَۡيهِ ُ�ُواْ مِ ﴿

 .]٨١طه: [ ﴾٨١َغَضِ� َ�َقۡد َهَوٰى 
 هذا... ولعل ما بقي من خزائن األرض أكثر مما اكتشفوا بأضعاف مضاعفة.

ر األفالك الغيبية التي ال يشاهدها أما اكتشاف النجوم والشموس واملجرات اخلفية وسائ

الناس بأبصارهم وال يصل إليهم يشء من نفعها فإهنا من األشياء التي العلم هبا ال ينفع واجلهل 

 هبا ال يرض.. واهللا أعلم وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

 الشيخ

 عبداهللا بن زيد آل حممود

نيةرئيس املحاكم الرشعية والشؤون الدي
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 ٣٠٥ .............................................. ) الرد باحلق األقوى عىل صاحب بوارق اهلدى١٠(

 

 

 


	محتويات المجلد
	ترجمة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود
	(1) الإيمان بالقضاء والقدر على طريقة أهل السنة والأثر
	مقَـدّمة إلى العلماء المحترمين وإلى الشباب المثقفين وإلى الناس أجمعين
	[جدال الملاحدة بالقدر لصد الناس عن الدين بوقوع الشك فيه]
	]الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له السمع والبصر والعقل ليتمكن بذلك من فعل ما ينفعه والتباعد عما يضره[

	حقيقـة القـدر
	القدَر هوَ قُدرَة الرحمن
	]قول شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور أهل السنة في معنى القدر[

	كتابـة المقَـادير
	]كتابة الله للأشياء إشارة إلى سبق علم الله بسائر المعلومات من لدن خلق الله الخلق إلى يوم القيامة[
	]اختراع هذا المخلوق بصنعته آلات تكتب كل ما تسمعه وتحصي حساب الداخل والخارج من مصاريف  الماء والكهرباء بدون قلم ولا مداد وصنع الله الذي أتقن كل شيء هو أعلا وأجل[
	]استعمال الأنبياء للأسباب والوسائل التي تحفظهم وتؤلهم للوصول إلى الغاية مع قوة توكلهم على ربهم[
	]حديث احتجاج آدم وموسى وتفسيره بما يبين المعنى المراد فيه[
	]اختلاف العلماء في حديث احتجاج آدم وموسى[
	]حديث ابن مسعود في خلق الجنين وأنه يكتب أجله وعمله وشقي أو سعيد[
	]الكتابة التي بيد الملك يقع فيها التبديل والتغيير بإذن الله يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء[
	]فعل الكفر والإيمان يقع من الشخص باختياره ورغبته ومن كفر فعليه كفره[

	بطلان الاحتجاج بالقدر: المحتجون بالقدر حجتهم داحضة عند ربهم
	]العلم القائم بذات الباري لا يتبدل ولا يتغير[
	]قول شيخ الإسلام: إن التوكل لا يكون إلا مع الأخذ بالأسباب وإلا صار توكله عجزا[
	]قصة عمر بن الخطاب مع السارق المحتج بالقدر على سرقته وجواب عمر له[
	أضرّ مَا ابتلي به الشخص هوَ العَجز اتكالاً على القَدر
	[الأدوية التي يستدفع بها البلاء والوباء هي من قدر الله]
	التذكير بحديث «المؤمن القويّ أحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفيه بيان القضاء والقدر على الوجه الصحيح
	ربط الأسباب بالمسببات
	[هل الإنسان مخيَّر أم مسيَّر؟]

	شبهة النصارى على المسلمين في عقيدة القضاء والقدر
	]اعتقاد القدر على الوجه الصحيح تنجم عنه الأفعال الصحيحة والصفات الحميدة[
	]اندفاع المسلمين بصحة عقيدتهم إلى فتح مشارق الأرض ومغاربها[


	(2) عقيدة الإسلام والمسلمين
	]الإسلام خاتم الشرائع ومحمد خاتم الأنبياء والرسل[
	حكمَة بعثة الرسُل (إفراد الله بالدعاء فلا يُدعى مع الله أحد)
	الذبح لغَيرِ الله شِرْك
	تعْليق الحجُب والجامعَات والحُروز وما يسمّونه العزيمَة والتعويذة والتميمَة كلّه شرك
	حـقِيقـة الإسْـلام
	الإيمـان باللّـه ربـًّا
	ومنَ الإيمان باللهِ الإيمان بالقرآن
	رؤيَـة الـربّ في الآخِـرَة
	الإيمـان بالملائكـة الكـرام
	الإيمـان باليَـوم الآخِـر

	(3) تثقيف الأذهان بعقيدة الإسلام والإيمان
	[حقيقة الإسلام والإيمان]
	الاستثناء في الإيمان دون الإسلام
	توسط (واو العطف) بين الإسلام والإيمان

	أول اختلاف وقع زمن الصحابة في مرتكب الكبائر
	حقيقة النفاق وتفاصيله
	هل المنافقون داخلون في مسمى المؤمنين كدخولهم في مسمى المسلمين؟

	زيادة الإيمان ونقصانه
	انقلاب الإيمان نورًا لأهله يوم القيامة

	(4) البراهين والبينات في تحقيق البعث بعد الوفاة
	[توطئة]
	]الإيمان بالبعث بعد الوفاة[
	أصناف الناس تجاه الإيمان بالبعث[
	عقيدة أهل السنَّة والجماعة
	النوم أخو الموت، واليقظة منه بمثابة البعث بعد الوفاة
	]تسمية الله تعالى للنوم موتا[

	[أثر الإيمان بالبعث على الإنسان]
	كفر مشركي العرب بإنكار البعث بعد الموت
	عقيدة أهل السنَّة في إنشاء الأجساد خلقًا جديدًا
	وقوع التنازع بين موحِّدٍ وملحد في حقيقة البعث بعد الموت
	بيان سوق الجنة وتلاقي الناس فيه
	حكم منكر البعث في الشرع الإسلامي
	الإيمان بالإسراء بنبينا محمد ﷺ
	]قبس من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم[


	(5) إتحاف الأحفياء برسالة الأنبياء
	]التفريق بين الرسول والنبي ليس له أصل في الكتاب أو السنة[
	]حديث أبي ذر في عدد الأنبياء والرسل حديث ضعيف موضوع[
	]الأنبياء والرسل كثيرون منهم معروفون، وكثير منهم لم يقص الله علينا خبرهم[
	]كل نبي أو رسول مأمور بتبليغ ما أوحي إليه[
	]تفضيل بعض الأنبياء والرسل على بعض أمر وارد في الشرع[
	]البهائية والبابية والقاديانية دعوات باطلة مضلة[
	]النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والرسل وشريعته آخر الشرائع[

	(6) القول السديد في تحقيق الأمر المفيد
	]اعتراض بعض العلماء على رسالة إتحاف الأحفياء برسالة الأنبياء[
	]الاعتراض لا يقوم على أساس من العلم و المعرفة[
	المدرك الاول: أن الرسول والنبي اسمان لمعنيين. وضعف هذا الاعتراض
	المدرك الثاني: وصف الرسالة وصف زائد على وصف النبوة. وضعف هذا القول
	المدرك الثالث: كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وضعف هذا التفريق
	المدرك الرابع: النبوة جزء من الرسالة وليست الرسالة جزء من النبوة. وضعف هذا القول
	المدرك الخامس: الاعتماد على حديث أبي ذر في عدد الأنبياء و الرسل. والحديث ضعيف موضوع
	المدرك السادس: الإسلام و الإيمان شيئان متباينان. وضعف هذا الرأي
	المدرك السابع: الاعتماد على حديث جبريل عليه السلام في التفريق بين الإسلام والإيمان اعتماد غير صحيح
	المدرك الثامن: التدليل على التفريق بين الإيمان والإسلام بالاعتماد على آية (32) من سورة فاطر. وضعف هذا الاستدلال
	المدرك التاسع: الاستدلال بحديث "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" على التفريق بين الإسلام والإيمان غير صحيح

	تتمة البحث

	(7) وجوب الإيمان بكل ما أخبر به القرآن من معجزات الأنبياء عليهم السلام
	]تعريف المعجزة[
	]الناس تجاه المعجزة قسمان: الماديون الطبيعيون والمؤمنون[
	]القرآن الكريم هو المرجع الوحيد لمعرفة حقيقة المعجزات[
	]أمثلة من معجزات الأنبياء عليهم السلام[
	]لم كانت المعجزات؟ [

	(8) الإيمان بالأنبياء بجملتهم وضعف حديث أبي ذر في عددهم
	الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبيان ضعف حديث أبي ذرٍّ في حصر عددهم والتفريق بين الأنبياء والرسل
	]الأنبياء هم الرسل، تنوع الاسم والمسمى واحد[
	]سبب انتشار دعوة التفريق بين الأنبياء والرسل[
	]عدد الأنبياء وما جاء في ذلك[

	(9) لا مهدي يُنتظر بعد الرسول محمد ﷺ خير البشر
	خطبة الرسالة
	دعوة العلماء والعقلاء إلى الاتحاد على حسن الاعتقاد
	عقيدة المسلم مع المهدي
	مقام المسلم من المهدي ومقام المهدي منه
	التحقيق المعتبر عن أحاديث المهدي المنتظر
	الحديث الأول:
	الحديث الثاني:
	الحديث الثالث:
	الحديث الرابع:
	الحديث الخامس:
	الحديث السادس:
	الحديث السابع:
	الحديث الثامن:
	الحديث التاسع:
	الحديث العاشر:
	الحديث الحادي عشر:

	فصل مهدي أهل السنة ومهدي أهل الشيعة
	المقارنة بين أقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين
	محاربة أكثر علماء الأمصار لاعتقاد ظهور المهدي
	فصـل من كلام ابن القيّم في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف
	تعدّد أحداث من يدّعي أنه المهدي
	فصـل رأي محمد رشيد رضا في المهدي المنتظر
	حوادث الحرم الشريف من المدعين للمهدي
	كلمة المؤلف في مؤتمر السنَّة والسيرة النبويّة(178F )
	الحديث عن يأجوج ومأجوج
	فقرات من كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله

	سد يأجوج ومأجوج
	قال الشيخ محمد رشيد رضا في فتاواه(191F )

	الإصلاح والتجديد بالعلم والعدل والدين

	(10) الرد بالحق الأقوى على صاحب بوارق الهدى
	إلى العلماء الأعلام وإلى حكام بلدان الإسلام
	الرد بالحق الأقوى على صاحب بوارق الهدى
	]الناس متفاوتون في الدين[
	]مهاجمة "نصر الله" لابن كثير[
	]نماذج من حملته على المفسرين[
	[واجب الدفاع عن المفسرين العلماء]
	]من لوازم قوله أن الله لم يبين الحق باللفظ الصريح الذي يحفظ عن الوقوع بالباطل[
	]القرآن أكثره آيات محكمات جليات[
	]الاكتشافات العلمية الحديثة من نعم الله على عباده[
	]نماذج من تفسير "نصر الله" للآيات الكونية[
	]الرد على ما جاء في تفسيره من مغالطات[
	]الحكمة من تخريب الدنيا يوم القيامة[
	]ما الفائدة من علم الفلك وغيره إذا لم يكن للناس فيه منفعة؟[


	فهرس الرسائل

