


  

  ٥  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

   ميدــتق
  للشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 

  الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه 
  : بعد أما ،ومن اهتدى هبداه

ما كتبه أخونا العالمة فضيلة الشيخ محود بن  فقد اطلعت على
عبد اهللا التوجيري وفقه اهللا من التعقيب على ما كتبه فضيلة الشيخ 
عبد اهللا بن زيد بن حممود يف اإلميان بالقدر ويف بيان الفرق بني 
الرسول والنيب وأنه ليس كل نيب رسوال، ويف الذب عن أيب ذر 

الم واإلميان فألفيته قد أجاد رضي اهللا عنه، ويف الفرق بني اإلس
وأفاد وأوضح األخطاء اليت وقع فيها فضيلة الشيخ عبد اهللا املذكور 

  . باألدلة الواضحة من الكتاب والسنة
. هنا نفس العلمأومن ذلك خطأه يف تأويل كتابة القدر ب

والصواب أهنا غري العلم بل مرتبة ثانية بعد العلم، ومن ذلك زعمه 
والصواب ما أوضحه فضيلة الشيخ محود من  ،أن كل نيب رسول

وهو . الفرق بينهما باألدلة الصحيحة الصرحية من الكتاب والسنة 
أن كل رسول نيب وليس كل نيب رسوال كما يتضح ذلك جليا لكل 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٦  

من راجع األدلة اليت أوضحها الشيخ محود املذكور وبينها أهل العلم 
الفرق بني اإلسالم قبله، وهكذا ما أوضحه فضيلة الشيخ محود من 

بل  ؛ميان عند االقتران وأنه ليس كل مسلم مؤمنا على الكمالواإل
كل مؤمن مسلم وال ينعكس لألدلة اليت أوضحها فضيلته وبسطها 
قبله أهل العلم كشيخ اإلسالم ابن تيمية واحلافظ ابن كثري واحلافظ 

  .ابن رجب وغريهم 
   .فجزاه اهللا خريا وشكر له سعيه وأجزل مثوبته

كما نسأله سبحانه أن يوفق أخانا فضيلة الشيخ عبد اهللا بن 
زيد ملراجعة احلق فإن ذلك خري من التمادي يف اخلطأ وكل إنسان 
خيطئ ويصيب إال الرسل عليهم الصالة والسالم فقد عصمهم اهللا 
من اخلطأ فيما يبلغونه عنه من الرساالت ومن نبل العامل وفضله أن 

  . ه على خطئهيرجع إىل احلق مىت ُنب
واهللا أسأل أن يوفقنا مجيعا للفقه يف الدين والثبات عليه وأن 
يعيذنا مجيعا من مضالت الفنت وأن يرينا احلق حقا ويرزقنا ابتاعه 

. نه ويل ذلك والقادر عليه إ ،ويرينا الباطل باطال ومين علينا باجتنابه
  ... وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

  
  يز بن عبد اهللا بن بازعبد العز

  الرئيس العام
  إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء

  والدعوة واإلرشاد



  

  ٧  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

  

  دمي ـتق
  للشيخ عبد اهللا بن حممد بن محيد
  رئيس جملس القضاء األعلى

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه 
  :وبعد.هومن واال

فضيلة الشيخ محود بن عبد اهللا التوجيري مؤلفه  يَّفقد قرأ عل
  ). فتح املعبود يف الرد على ابن حممود(القيم الذي مساه 

أجاد فيه وأفاد وأوضح فيه مذهب أهل السنة واجلماعة يف 
القضاء والقدر وما عليه احملققون من الفرق بني اإلميان واإلسالم 

ني غلط الشيخ ابن وب ،وبني النيب والرسول بالرباهني الواضحة
حممود يف القضاء والقدر حيث زعم ابن حممود أن الكتابة يف قوله 

ن اهللا كتب مقادير اخلالئق قبل أن خيلق إ :صلى اهللا عليه وسلم
هي عبارة عن العلم القائم بذات اهللا وهو معىن  ،السموات واألرض

قول أحدنا قدر اهللا وما شاء فعل وهذا خطأ بني فإن كتابة الشيء 
غري سابق علم اهللا فقد جاءت األحاديث الكثرية بأن أول ما خلق 

يف تلك الساعة مبا هو كائن إىل يوم  ىأكتب فجر :اهللا القلم ف له



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٨  

ومل يقل أحد من أهل السنة فيما علمت أن كتابة املقادير . القيامة 
هي العلم القائم بذاته سبحانه وتعاىل، فعلى هذا ال معىن لقوله صلى 

قبل أن خيلق  ن اهللا كتب مقادير اخلالئقإ« :وسلم اهللا عليه
احلديث لكونه فسر الكتابة بسابق علم  »...السموات واألرض

  .وال خيفى فساد هذا، اهللا
  :قال ابن القيم ما معناه مراتب القضاء والقدر أربع مراتب

  .علم الرب سبحانه باألشياء قبل كوهنا: األوىل
ل قبل خلق السموات كتابة ذلك عنده يف األز: الثانية
  .واألرض

فال خروج لكائن كما ال ، مشيئة املتناولة لكل موجود:  الثالثة
  .خروج له عن علمه

وإجياده وتكوينه؛ فاهللا خالق كل شيء وما ، خلقه هلا: الرابعة
  . سواه خملوق
زعم ابن حممود أن القدر هو خلقه لألشياء بنظام واتقان : ثانيا

وهذا خمالف ملا يف ، ان كل شيء حبسبهثابت ال يتغري بتغري الزم
  . األحاديث الصحيحة

فتقدير اهللا لألشياء هو علمه مبقاديرها وأحواهلا وأزماهنا قبل 
إجيادها مث أوجد منها ما سبق يف علمه أنه يوجده على حنو ما سبق 

فال حمدث يف العامل العلوي والسفلي إال هو صادر عن ، يف علمه
ته هذا هو املعلوم من دين السلف املاضني علمه تعاىل وقدرته وإراد



  

  ٩  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

  . الذين دلت عليه الرباهني
مذهب أهل السنة يف هذا الباب : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
وما عليه السابقون األولون من ، وغريه ما دل عليه الكتاب والسنة

وهو أن اهللا خالق ، املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان
وقد دخل يف ذلك مجيع األعيان القائمة ، كهكل شيء وربه وملي

وأنه ، بأنفسها وصفاهتا القائمة هبا من أفعال العباد وغري أفعال العباد
فال يكون يف الوجود ، سبحانه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن

بل هو قادر على ، شيء إال مبشيئته وقدرته ال ميتنع عليه شيء شاءه
وأنه سبحانه يعلم ما ، قادر عليهوال يشاء شيئا إال وهو ، كل شيء

فقد دخل يف ، وما مل يكون لو كان كيف يكون، وما يكون، كان
، وقد قدر مقادير اخلالئق قبل أن خيلقهم، ذلك أفعال العباد وغريها

وكتب ما يصريون ، وكتب ذلك، قدر أرزاقهم وآجاهلم وأعماهلم
ه على فهم يؤمنون خبلقه لكل شيء وقدرت، إليه من سعادة وشقاوة

كل شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه باألشياء قبل أن تكون 
  . وتقديره هلا وكتابته إياها قبل أن تكون

والبن حممود عدة أخطاء يف رسالته املردود عليها اليت مساها 
اإلميان بالقضاء والقدر على طريقة أهل السنة واألثر كما أشار إىل 

  . فيه ويف علومهوبارك ، ذلك الشيخ محود جزاه اهللا خريا
والذي حنبه ألخينا الشيخ ابن حممود أن تكون كتاباته معاجلة 

والرد على فرق الضالل املنتشرة يف كل مكان؛ . ملشاكل العصر
  . كاملاسونية والبهائية والشيوعية وأمثاهلا



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٠  

، وحتذير املسلمني من هذه املوجة اإلحلادية اليت طار شررها
رق بني النيب والرسول وأمثال وعظم خطرها دون الكتابة يف الف

  . ذلك
  . ل اهللا للجميع اهلداية والتوفيقأنس

  ..وسلم، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه
  

  رئيس جملس القضاء األعلى
  .عبد اهللا بن حممد بن محيد



  

  ١١  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ،ونستغفره ونتوب إليه ،احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه
 من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهللا فال ونعوذ باهللا
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده  ،ومن يضلل فال هادي له ،مضل له

صلى اهللا عليه وعلى  ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،ال شريك له
وسلم تسليما  ،آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  . كثرياً
سالتني للشيخ عبد اهللا بن زيد بن فقد اطلعت على ر :أما بعد

اإلميان بالقضاء والقدر (حدامها إحممود رئيس احملاكم القطرية، مسى 
إحتاف األحفياء (ومسى األخرى  ،)على طريقة أهل السنة واألثر

وقد رأيت يف هاتني الرسالتني عدة مواضع أخطأ ) برسالة األنبياء
مين على الكاتب  فيها فرأيت من الواجب التنبيه عليها لعل اهللا

كما  ،بالرجوع إىل الصواب فإن الرجوع إىل الصواب نبل وفضيلة
  . أن التعصب لألخطاء نقص ورذيلة

وقد روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قام على 
املنرب فنهى الناس عن املغاالة يف مهور النساء فقامت امرأة فعارضته 

وقال وهو على  ،وهلاواحتجت عليه بآية من القرآن فرجع إىل ق
رواه ابن املنذر بإسناد  »إن امرأة خاصمت عمر فخصمته « :املنرب

 :فقال عمر رضي اهللا عنه :حسن، ورواه الزبري بن بكار وقال فيه
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ورواه أبو يعلى املوصلي وقال فيه » امرأة أصابت ورجل أخطأ«
إسناده  :قال ابن كثري» اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر« :فقال
  . يد قويج

ومل ينقص اعتراف عمر رضي اهللا عنه باخلطأ على رءوس املأل 
وقد ثبت عن النيب صلى اهللا . من قدره بل زاده ذلك شرفا ورفعة 

 »اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر«: عليه وسلم أنه قال 
رواه اإلمام أمحد والترمذي وابن ماجة وابن حبان يف صحيحة 

ن حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا واحلاكم يف مستدركه م
هذا حديث حسن وصححه احلاكم ووافقه  :عنهما وقال الترمذي
  .الذهيب على تصحيحه

عن ) جامع بيان العلم وفضله(وروى ابن عبد الرب يف كتاب 
سأل رجل عليا رضي اهللا عنه عن  :حممد بن كعب القرظي قال

ولكن كذا  ،نيليس كذلك يا أمري املؤمن :فقال ،مسألة فقال فيها
وفوق كل ذي {أصبَت وأخطأُت  :رضي اهللا عنه يفقال عل ،وكذا

  . }علم عليم
وروى سفيان بن عيينة عن ابن أيب حسني  :قال ابن عبد الرب

ال تنفر  :فقال زيد ،اختلف ابن عباس وزيد يف احلائض تنفر :قال
سل  :فقال ابن عباس ،حىت يكون آخر عهدها الطواف بالبيت

هلن مث جاء وهو أفذهب زيد فس ،ليمان وصوحيباهتانسياتك أم س
  . القول ما قلت :فقال ،يضحك

 :وروى ابن عبد الرب أيضا عن عبد الرمحن بن مهدي قال



  

  ١٣  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

ذاكرت عبيد اهللا بن احلسن القاضي حبديث وهو يومئذ قاص 
فقال يل ذلك  ،فخالفين فيه فدخلت عليه وعنده الناس مساطني

  . ا صاغرااحلديث كما قلت أنت وأرجع أن
قال ابن عبد الرب وأخربين غري واحد عن أيب حممد قاسم بن 

املشرق نزلت القريوان فأخذت على بكر  إىلأصبغ قال ملا رحلت 
بغداد ولقيت الناس فلما  إىلبن محاد حديث مسدد، مث رحلت 

لتمام حديث مسدد فقرأت عليه فيه يوما  إليهانصرفت عدت 
أنه قدم قوم من مضر جمتايب النمار  حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم

إمنا هو جمتايب النمار هكذا  :إمنا هو جمتايب الثمار، فقلت له :فقال يل
بدخولك  :قرأته على كل من قرأته عليه باألندلس وبالعراق فقال يل

ذلك  إىلقم بنا  :مث قال يل ،العراق تعارضنا وتفخر علينا أو حنو هذا
له مبثل هذا علما فقمنا إليه وسألناه لشيخ كان باملسجد فإن  ،الشيخ

وهم قوم كانوا  ،إمنا هو جمتايب النمار كما قلت :عن ذلك فقال
فقال بكر  ،والنمار مجع منرة ،يلبسون الثياب مشققة جيوهبم أمامهم

  . وانصرف .رغم أنفي للحق ،رغم أنفي للحق :بن محاد وأخذ أنفه
املعرب (يف كتابه وذكر احلسني بن أيب سعيد  :قال ابن عبد الرب

حدثنا عبد اهللا بن سعيد بن حممد احلداد عن أبيه  :قال) عن املغرب
مسعت عبد الرمحن ابن القاسم قال  :مسعت سحنون يقول :قال
ومب  :ما أعلم أحدا أعلم بالبيوع من أهل مصر فقال له مالك :ملالك

   !؟فأنا ال أعرف البيوع فكيف يعرفوهنا يب :قال ،بك :ذلك؟ قال
ما رأيت مثلي ما  :وروينا عن الشعيب أنه قال :ابن عبد الرب قال
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  . أشاء أن أرى أعلم مين إال وجدته
اإلنصاف فيه ومن مل  ؛من بركة العلم وآدابه :قال ابن عبد الرب

  . ينصف مل يفهم ومل يتفهم
ومن أفضل آداب العامل تواضعه وترك اإلعجاب : وقال أيضا

ي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ورو ،بعلمه ونبذ حب الرياسة عنه
إن التواضع ال يزيد العبد إال رفعة فتواضعوا يرفعكم « :أنه قال

  . انتهى. »اهللا
وقد ذكر الشيخ حممد بن يوسف الكايف التونسي يف كتابه 

قصة عجيبة يف التواضع واالعتراف باخلطأ على ) املسائل الكافية(
فقال ما نصه  ،لى اخلطأرءوس املأل وبالفضل ملن حصل منه التنبيه ع

ينبغي ألهل الفضل أن يقدروا قدر ) املسألة السابعة واخلمسون(:
من له قدر ويعرفوا الفضل ألهله وال يبخسوا الناس مقاماهتم 

نظر هذه املسألة وتأمل فيها ا ،ويترفعوا عليهم باإلفك والبهتان
  . تعرف الفرق بني أهل زماننا وبني من مضي زمنهم

أخربين حممد بن قاسم  :بن العريب يف أحكامهقال العالمة ا
وصلت الفسطاط فجئت جملس أيب الفضل  :قال ،العثماين غري مرة

اجلوهري فكان مما قال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم طلق وظاهر 
فلما خرج تبعته حىت بلغ منزله يف مجاعة فجلس معنا يف  ،وآىل

ما انفض عنه الدهليز وعرفهم غريي فإنه رأى شارة الغربة فل
قال  ،نعم :قلت ؟هل لك من كالم ،أراك غريبا :قال يل ،أكثرهم
حضرت اجمللس  :فقاموا فقلت له ،أفرجوا له عن كالمه :جللسائه



  

  ١٥  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  آىل :متربكا بك ومسعتك تقول
ن وصدقت وطلق وصدقت وظاهر ومل يكن وال يصح أن يكون أل

وذلك ال جيوز أن يقع من النيب صلى  ،ورالظهار منكر من القول وز
أنا تائب من  :وقال ،ل رأسينفسه وقبَّ إىلاهللا عليه وسلم فضمين 

 إليهمث انقلبت عنه وبكرت يف الغد  ،جزاك اهللا من معلم خرياً ،ذلك
فألفيته قد جلس على املنرب فلما دخلت اجلامع ورآين ناداين بأعلى 

 إيلَّفتطاولت األعناق  ،فسحوا ملعلميأ ،يصوته مرحبا مبعلم
عظيم  إىليشري   ؟وتعرفين يا أبا بكر -وحتدقت األبصار حنوي 

فاجأه بكالم خجل وأمحر  أوحيائه فإنه كان إذا سلم عليه أحد 
يرفعونين على  إيلوتبادر الناس  :قال –لي جبلنار كأن وجهه طُ

 األيدي ويتدافعونين حىت بلغت املنرب وأنا لعظيم احلياء ال أعلم يف
ل احلياء بدين عرقا وأقبل ابقعة أنا واجلامع غاص بأهله وأس أي

ملا كان  ،وهذا معلمي ،أنا معلمكم :الشيخ على اخللق فقال هلم
باألمس قلت لكم كذا وكذا فما كان أحد منكم فقه عين وال رد 

وأنا  ،كذا وأعاد ما جرى بيين وبينه :منزيل وقال يل إىلفاتبعين  يعل
احلق فمن مسعه ممن حضر فال  إىلمس راجع عنه تائب من قويل باأل

ومن غاب فليبلغه من حضر فجزاه اهللا خريا وجعل حيتفل  إليهيعود 
  . يل يف الدعاء واخللق يؤمنون
هذا الدين املتني واالعتراف بالعلم  إىلفانظروا رمحكم اهللا 

وس املأل من رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته ءألهله على ر
واقتدوا به  ؟وال من أين ؟العني ال يعرف من هولغريب جمهول 

  . انتهى. ترشدوا 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٦  

وما أعظم الفرق بني ما فعله أبو الفضل اجلوهري مع الرجل 
العلم يف  إىلالذي نبهه على خطئه وبني ما يفعله بعض املنتسبني 

فإن بعضهم إذا نبهه بعض العلماء على أخطائه امشأز وحتامل  ،زماننا
وغري ذلك مما يرى أنه  ،ه باجلهل والتعصبعلى الذي نبهه ورما

وال شك أن هذا من الكرب الذي قال فيه رسول اهللا صلى  ،يشينه
بطر احلق رده  »الكرب بطر احلق وغمط الناس« :اهللا عليه وسلم

  . وغمط الناس احتقارهم
ومن أعظم ما يبتلى به املرء إعجابه بنفسه وترفعه على أقرانه 

كلما توقر العامل  :وقال ابن عبدوس :الربقال ابن عبد  ،وبين جنسه
وارتفع كان العجب إليه أسرع إال من عصمه اهللا بتوفيقه وطرح 

  . حب الرياسة عن نفسه
نه قال لرجل رآه يتتبع أوروى ابن عبد الرب عن كعب 

اتق اهللا وارض بالدون من اجمللس وال تؤذ أحدا فإنه لو : األحاديث 
مع العجب ما زادك اهللا به إال  ضواألرمأل علمك ما بني السماء 

  . سفاال ونقصانا
 :عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال أيضاوروى ابن  عبد الرب 

شح مطاع : أخوف ما أخاف عليكم أن هتلكوا فيه ثالث خالل «
  . »وهوى متبع وإعجاب املرء بنفسه

 :وروى ابن عبد الرب أيضا عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
ثالث مهلكات وثالث «: صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا 

وإعجاب  ،وهوى متبع ،فشح مطاع: فأما املهلكات  ،منجيات



  

  ١٧  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

تقوى اهللا يف السر والعالنية  :والثالث املنجيات ،املرء بنفسه
  . »واالقتصاد يف الغىن والفقر ،وكلمة احلق يف الرضا والسخط،

الفضيل بن سألت  :بن األشعث إبراهيموقال  :قال ابن عبد الرب
أن ختضع للحق وتنقاد له ممن مسعته ولو  :فقال ،عياض عن التواضع

  . كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه
كفى باملرء  :وروى ابن عبد الرب أيضا عن مسروق أنه قال

قال أبو  ،وكفى باملرء جهال أن يعجب بعلمه ،علما أن خيشى اهللا
عالمة اجلهل ثالث  :رداءوقال أبو الد :قال ،إمنا أعرفه بعمله :عمر

وأن ينهي عن الشيء ويأتيه  ،وكثرة املنطق فيما ال يعنيه ،العجب: 
: وعن علي رضي اهللا عنه أنه قال ،وقالوا العجب يهدم احملاسن. 

إعجاب املرء بنفسه دليل على  :وقال غريه ،اإلعجاب آفة األلباب
  : بن ثابت حيث يقول يولقد أحسن عل ،ضعف عقله
  التبـذير والنـهب    املال آفته

ــاب    ــه اإلعج ــم آفت والعل
ومن  ،ومن استغىن بعقله زل ،من أعجب برأيه ضل :وقالوا

ومن جالس العلماء  ،ومن خالط األنذال حقر ،تكرب على الناس ذل
  . وقر

الرياسة إال حسد  ما من أحد أحبَّ :وقال الفضيل بن عياض
 :وقال أبو نعيم ،خبريوبغى وتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد 

  : وقال آخر ،ال حبب الرياسةإواهللا ما هلك من هلك 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٨  

  حب الرياسة داء ال دواء لـه  
ما جتد الراضني بالقسـم   وقلَّ  

عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه  أيضاوروى ابن عبد الرب 
قال اهللا تبارك  ،اهللا أعلم :إن من العلم أن تقول ملا ال تعلم( :قال

قل ما أسألكم عليه من أجر « :لنبيه صلى اهللا عليه وسلموتعاىل 
  . »وما أنا من املتكلفني

أي ( :وروى أيضا عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قال
  ). إذا قلت يف كتاب اهللا بغري علم ؛مساء تظلين وأي أرض تقلين

  . وروى أيضا عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه حنوه 
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه سئل  وروي أيضا عن نافع

ال أدري فلما وىل الرجل قال نعما قال عبد اهللا بن  :عن شيء فقال
مسعت  :قال وقال وهب ،سئل عما ال يعلم فقال ال علم يل به:عمر 

ين ألحب أن إ :مالكا حيدث عن عبد اهللا بن زيد بن هرمز قال
  . بعدهيكون من بقايا العامل بعده ال أدري ليأخذ به من 

سئل ابن عمر رضي اهللا عنهما  :عن جماهد قال أيضاوروى 
فقيل له ما مينعك أن جتيبه  :عن فريضة من الصلب فقال ال أدري

  . ال أدري  :سئل ابن عمر عما ال يدري فقال :فقال
القاسم بن حممد  ىتكاثروا عل: وروي أيضا عن أيوب قال 

نا واهللا ما نعلم إ :قال ال أدري مث :فجعلوا يسألونه فيقول يوما مبىن
  . كل ما يسألونا عنه ولو علمنا ما كتمناكم وال حل لنا أن نكتمكم



  

  ١٩  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

سئل سعيد ابن  :سليمان قال أيبعن عبد امللك بن  أيضاوروى
ملا ال يعلم  :ويل للذي يقول :جبري عن شيء فقال ال أعلم مث قال

  . ين أعلمإ
عليهم وهو رضي اهللا عنه أنه خرج  يقال وذكر الشعيب عن عل

أن تقول  :قال ؟وما ذلك :فقيل له ،ما أردها على الكبد :يقول
  . للشيء ال تعلمه اهللا أعلم

قال وذكر احلسن بن علي احللواين وساق بإسناده عن القاسم 
يا أهل العراق أنا واهللا ال نعلم كثريا مما تسألونا عنه وألن  :قال

ه من أن يقول على يعيش املرء جاهال ال يعلم ما افترض عليه خري ل
  . اهللا ورسوله ماال يعلم
مسعت بعض  :قال ،حدثنا نعيم بن محاد :قال وقال احلسن

كنت  :قال ،أصحاب ابن عون أظنه حسني بن حسني عن ابن عون
 :ذ جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسمإعند القاسم بن حممد 

ين دفعت إليك ال أعرف غريك إ :ال أحسنه فجعل الرجل يقول
واهللا ما  ؛وكثرة الناس حويل ؛طول حلييت إىلال تنظر  :ال القاسمفق

لزمها ايا ابن أخي  :جنبه إىلفقال شيخ من قريش جالس  ،أحسنه
واهللا ألن  :فواهللا ما رأيتك يف جملس أنبل منك اليوم فقال القاسم

  . يقطع لساين أحب إيل من أن أتكلم مبا ال علم يل به
عبد اهللا بن نافع أيوب  سأل :وروي أيضا عن مالك قال

السختياين عن شيء فلم جيبه فقال له ال أراك فهمت ما سألتك عنه 
  . ال أعلمه :قال ،فلم ال جتيبين :قال ،بلى :قال



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٢٠  

كنا عند مالك بن  :عن عبد الرمحن بن مهدي قال أيضاوروى 
يا أبا عبد اهللا جئتك من مسرية ستة  :فجاءه رجل فقال له ،أنس

سل فسأله الرجل : لدي مسألة أسالك عنها، قالأشهر محلين أهل ب
 إىلفبهت الرجل كأنه قد جاء  :ال أحسنها، قال :فقال ،عن املسألة

أي شيء أقول ألهل بلدي إذا رجعت  :من يعلم كل شيء فقال
  . ال أحسن :قال مالك :تقول هلم :قال ،إليهم

مسعت مالكا  :قال ،وذكر ابن وهب يف كتاب اجملالس :قال
بغي للعامل أن يألف فيما أُْشِكل قول ال أدري فإنه عسى أن ين :يقول

 ،وكنت أمسعه كثريا ما يقول ال أدري :قال ابن وهب ،يهيأ له خري
 ،لو كتبنا عن مالك ال أدري ملألنا األلواح :وقال يف موضع آخر

ومسعت مالكا وذكر قول القاسم بن حممد ألن  :قال ابن وهب
قول على اهللا ماال يعلم، مث قال يعيش الرجل جاهال خري من أن ي

هذا أبو بكر الصديق وقد خصه اهللا مبا خصه به من الفضل يقول :
  . ال أدري

كان رسول اهللا صلى اهللا  :وحدثين مالك قال :قال ابن وهب
عن الشيء فال جييب  يسألمام املسلمني وسيد العاملني إعليه وسلم 

مالك بعض  وذكر عبد الرمحن بن مهدي عن. حىت يأتيه الوحي
  .)ال علم لنا( :ويف روايته هذه املالئكة قد قالت ،هذا

وذكر أبو داود يف تصنيفه حلديث مالك حدثنا عباس  :قال
كان ابن عباس  :قال مالك :قال ،حدثنا عبد الرزاق :قال ،العنربي

ويف  ،رضي اهللا عنهما يقول إذا أخطأ العامل ال أدري أصيبت مقاتله



  

  ٢١  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

إذا ترك العامل    . ال أعلم فقد أصيبت مقاتلهرواية
 ،دريسإحدثنا حممد بن  :قال ،وحدثنا أمحد بن حنبل :وقال

إذا أخطأ العامل  :مسعت ابن عجالن يقول :مسعت مالكا يقول :قال
  . ال أدري أصيبت مقاتله

صحبت ابن عمر  :ابن عبد الرب عن عقبة بن مسلم قال ىورو
ل فيقول ال أرياً ما يسرضي اهللا عنهما أربعة وثالثني شهراً فكان كث

يريدون أن  ؟أتدري ما يريد هؤالء :فيقول إيلَّأدري مث يلتفت 
  . جهنم إىلجيعلوا ظهورنا جسراً 

قول الرجل فيما ال يعلم  :وقال أبو الدرداء رضي اهللا عنه :قال
  . ال أعلم نصف العامل
  : وقال الراجز

ــه    فــإن جهلــت مــا ُســئلت عن
ــه      ــم من ــدك عل ــن عن  ومل يك

ــ ــم   ف ــري فه ــه بغ ــل في   ال تق
ــزرٍ    ــأ م ــم  إن اخلط ــل العل  بأه

   وقــل إذا أعيــاك ذاك األمــر  
ــرب     ــه خ ــأل عن ــا تس ــايل مب  م

   فذاك شـطر العلـم عنـد العلمـا    
 كذاك مـا زالـت تقـول احلكمـا      

  : وقال غريه



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٢٢  

   إذا ما قتلت األمر علمـا فقـل بـه   
 وإياك واألمـر الـذي أنـت جاهلـه      

تعلم ال أدري وال تعلم أدري  :ذيال قالعن أيب ال أيضاوروي 
وإن قلت أدري سألوك  ،نك إن قلت ال أدري علموك حىت تدريإف

  . حىت ال تدري
وائل عن ابن مسعود رضي  أيبوروي أيضا عن األعمش عن 

) أن من يفيت الناس يف كل ما يستفتونه جملنون: (اهللا عنه أنه قال 
لو مسعت هذا  :القال األعمش فذكرت ذلك للحكم بن عتيبة فق

  . منك قبل اليوم ما كنت أفيت يف كل ما أفيت
 :مسعت ابن عينية يقول :عن نعيم بن محاد قال أيضاوروي 

  . أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما
إن من فتنة العامل أن  :وروى أيضا عن يزيد بن أيب حبيب قال

مة ويف االستماع سال :من االستماع، قال إليهيكون الكالم أحب 
ويف الكالم هتون وتزين  ،وزيادة يف العلم واملستمع شريك املتكلم

ومن العلماء من يرى أنه أحق بالكالم من  :قال ،وزيادة ونقصان
غريه ومنهم من يزدري املساكن وال يراهم لذلك موضعا، ومنهم 
من خيزن علمه ويرى أن تعليمه ضعة، ومنهم من حيب أن ال يوجد 

من يأخذ يف علمه مأخذ السلطان حىت  ومنهم ،العلم إال عنده
 ،يغضب أن يرد عليه شيء من قوله أو يغفل عن شيء من حقه

ومنهم من ينصب نفسه للفتيا فلعله يؤيت بأمر ال علم له به فيستحي 
ومنهم من يروي  ،أن يقول ال علم يل فريجم فيكتب من املتكلفني



  

  ٢٣  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

  . غزر علمهكل ما مسع حىت يروي كالم اليهود والنصارى إرادة أن ي
حبيب هذا كله من  أيبروي مثل قول يزيد بن  :قال أبو عمر

آخره عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه من وجوه منقطعة  إىلأوله 
يذم فيها كل من كان يف هذه الطبقات من العلماء ويتوعدهم على 

  . ذالك بالنار انتهى ما ذكره ابن عبد الرب خملصا
ن اإلحجام عن القول بغري فليتأمل ما ذكره عن أهل الورع م

واالبتعاد عن التكلف الذي قد وقع فيه كثري من الناس يف  ،علم
واإلكثار  ،قبول البدع والضالالت إىلزماننا حىت آل األمر ببعضهم 
وخمالفة أهل السنة واجلماعة يف بعض  ،من التخرصات واجلهاالت

سبنا العظيم وهو ح يفال حول وال قوة إال باهللا العل ،املعتقدات
  . ونعم الوكيل

  )فصل(

   .وقد جعلت التنبيهات على رساليت ابن حممود يف فصلني
   .فيما يتعلق بالقضاء والقدر :األول
فأما ما يتعلق بالقضاء  ،فيما يتعلق بالرسالة والنبوة :والثاين

يف بيانه ملعىن : والقدر فالتنبيه عليه يتلخص يف مخسة أشياء  األول
 يف تغليطه للمفسرين الذين قالوا يف قول اهللا والثاين ،القضاء والقدر

  .أهنا نزلت يف القضاء والقدر إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ: تعاىل
يف نفيه لكتابة املقادير وزعمه أهنا عبارة عن سبق علم  والثالث 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٢٤  

  .اهللا
يف زعمه أن احلديث يف احتجاج آدم وموسى من والرابع  

امس يف ختليطه يف الكالم على حديث ابن مشكل اآلثار، واخل
  . مسعود رضي اهللا عنه يف كتابة ما يتعلق باجلنني وهو يف بطن أمه

  :ما ملخصه ٩فقال يف صفحة  :فأما األول
تقدير اهللا  إىلإن القدر يرجع  :وحنن وإن قلنا) حقيقة القدر(

نه على كل شيء قدير أقدرة اهللا و إىلنه يرجع ألألشياء بنظام و
سبق علم اهللا باألشياء قبل وقوعها،  إىلأنه يرجع  أو ،عال ملا يريدوف
نه يعلم ما كان وما سيكون كيف يكون فكل هذه من الصفات أو

وحسب الشخص أن يؤمن بكل ما أخرب اهللا  ،الداخلة يف قدر اهللا
نه على كل شيء قدير أبه من صنع خلقه وسبق علمه بكل شيء و

القدر (:مام أمحد عن القدر أجاب قائال وملا سئل اإل ،وفعال ملا يريد
  ). قدرة الرمحن

وأقول أما القدر الذي جاء ذكره يف سؤال جربيل للنيب صلى 
اليت يذكر فيها وجوب  األحاديثاهللا عليه وسلم ويف غريه من 

نه ركن من أركان اإلميان، فاملراد به ما قدره اهللا أاإلميان بالقدر و
وفرغ من كتابته قبل خلق السموات وقضاه وسبق به علمه وإرادته 

منها  ،وقد جاء ذلك يف أحاديث كثرية ،خبمسني ألف سنة واألرض
مسعت  :حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال

قدر اهللا املقادير قبل أن « :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
د رواه األمام أمح »خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة



  

  ٢٥  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

والترمذي وعبد اهللا بن اإلمام أمحد يف كتاب السنة وقال الترمذي 
هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه مسلم يف صحيحه 

كتب «: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  :ولفظه قال
خبمسني ألف  واألرضاهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات 

  . »وعرشه على املاء: سنة، قال
واه أبو بكر اآلجري يف كتاب الشريعة بإسناد صحيح ور

فرغ « :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول :ولفظه قال
اهللا عز وجل من مقادير اخللق قبل أن خيلق السموات واألرض 

ورواه أيضا بنحو رواية  »خبمسني ألف سنة وكان عرشه على املاء
  . مسلم وإسناده صحيح أيضا

د ومسلم يف صحيحه عن جابر بن عبد اهللا وروى اإلمام أمح
يا  :جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال :رضي اهللا عنهما قال

رسول اهللا بني لنا ديننا كأنا خلقنا اآلن فيم العمل اليوم أفيما جفت 
ال بل جفت « :قال ؟به األقالم وجرت به املقادير أم فيما نستقبل

اعملوا « :فقال ؟العمل ففيم :قال »به األقالم وجرت به املقادير
وقد رواه أبو داود الطياليسي، وابن حبان يف  »فكل ميسر

صحيحه، وعبد اهللا بن اإلمام أمحد يف كتاب السنة، وأبو بكر 
فال  :وزاد ابن حبان قال سراقة ،اآلجري يف كتاب الشريعة بنحوه

  . أكون أبدا أشد اجتهادا يف العمل مين اآلن
ناد صحيح عن عمران بن حصني بإس أيضاأمحد  اإلماموروي 

من مزينة أتى النيب صلى اهللا  أورضي اهللا عنهما أن رجال من جهينة 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٢٦  

يا رسول اهللا أرأيت ما يعمل الناس اليوم  :عليه وسلم فقال
ويكدحون فيه شيء قضى عليهم ومضى عليهم يف قدر قد سبق، أو 

ت فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى اهللا عليه وسلم واختذ
 :قال »بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم« :عليهم به احلجة قال

من كان اهللا عز وجل خلقه « :قال ؟فلَم يعملون إذا يا رسول اهللا
لواحدة من املنزلتني هبيئة لعملها وتصديق ذلك يف كتاب اهللا عز 

 وقد رواه»فَأَلَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتقَْواَها* َوَنفْسٍ َوَما َسوَّاَها وجل 
أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح، ومسلم بنحوه وفيه عند مسلم 

يل مع عمران بن حصني رضي اهللا عنهما ؤقصة أليب األسود الد
  . وسيأيت ذكرها إن شاء اهللا تعاىل

وأبو داود من حديث ابن عمر رضي  أيضاأمحد  اإلماموروي 
  . اهللا عنهما حنوه
اهللا تعاىل يف تفسري  أبو العباس بن تيمية رمحه اإلسالمقال شيخ 

بعد إيراده حلديث عمران بن حصني ) والشمس وضحاها(سورة 
فبني النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تصديق ما أخرب  :رضي اهللا عنهما

والذي يف احلديث فَأَلَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتقَْواَها :به من القضاء قوله
ا إمنا تنكره غالية وهذ ،هو القدر السابق من علم اهللا وكتابه وكالمه

وأما الذي يف القرآن فهو خلق اهللا أفعال العباد وهذا أبلغ . القدرية 
فالذي يف القرآن يدل على ما يف  ،فإن القدرية اجملوسية تنكره

احلديث وزيادة وهلذا جعله النيب صلى اهللا عليه وسلم مصدقا له 
 ١٦ج  ٢٣٢انتهى املقصود من كالمه رمحه اهللا تعاىل صفحة 

  . ىموع الفتاوجم



  

  ٢٧  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

أمحد أيضا والطرباين عن أيب الدرداء رضي اهللا  اإلماموروي 
لكل شيء حقيقة وما «: عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

بلغ عبد حقيقة اإلميان حىت يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وما 
  . رجاله ثقات :قال اهليثمي »أخطأه مل يكن ليصيبه

األسود الدؤيل أنه سأل عمران بن  أيبن وروي الطرباين أيضا ع
إين  :حصني، وعبد اهللا بن مسعود، وأيب بن كعب عن القدر فقال

قد خاصمت أهل القدر حىت أحرجوين فهل عندكم من علم 
لو أن اهللا عز وجل عذب أهل السماء واألرض ( :فقالوا ؟فتحدثوين

من  عذهبم وهو غري ظامل، ولو أدخلهم يف رمحته كانت رمحته أوسع
ذنوهبم، ولكنه كما قضى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فمن 
عذب فهو احلق ومن رحم فهو احلق، ولو كان لك مثل أحد ذهبا 

مث ) تنفقه يف سبيل اهللا ما قبل منك حىت تؤمن بالقدر خريه وشره
أليب األسود حني حدثه احلديث مسعت ذلك من  :قال عمران

يعين ابن  -عه معي عبد اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومس
وأيب بن كعب فسأهلما أبو األسود فحدثاه عن رسول اهللا  - مسعود 

رواه الطرباين بإسنادين ورجال  :قال اهليثمي ،صلى اهللا عليه وسلم
  . هذه الطريق ثقات

: وروي الترمذي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال
يؤمن عبد حىت يؤمن  ال« :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بالقدر خريه وشره حىت يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وأن ما 
 :قال ،هذا حديث غريب :قال الترمذي »أخطأه مل يكن ليصيبه

  . ويف الباب عن عبادة وجابر وعبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهم
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أمحد وأبو داود وابن ماجة واللفظ له عن ابن  اإلماموروي 
وقع يف نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد  :الديلمي قال

نه قد وقع إأبا املنذر  :تيت أيب بن كعب فقلتأعلي ديين وأمري ف
يف نفسي شيء من هذا القدر فخشيت علي ديين وأمري فحدثين 

لو أن اهللا عذب أهل « :من ذلك بشيء لعل اهللا أن ينفعين به فقال
وأهل أرضه لعذهبم وهو غري ظامل هل م، ولو رمحهم لكانت مسواته

رمحته خريا هلم من أعماهلم ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا 
تنفقه يف سبيل اهللا ما قبل منك حىت تؤمن بالقدر فتعلم أن ما 
أصابك مل يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك مل يكن ليصيبك وإنك 

وال عليك أن تأيت أخي عبد » أن مت على غري هذا دخلت النار 
سأله فأتيت عبد اهللا فسألته فذكر مثل ما قال أيب اهللا بن مسعود فت

وال عليك أن تأيت حذيفة فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل  :وقال يل
تيت زيد بن ثابت أائت زيد بن ثابت فاسأله ف :وقال ،ما قاال

لو أن «: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  :فسألته فقال
ذهبم وهو غري ظامل هلم، ولو اهللا عذب أهل مسواته وأهل أرضه لع

رمحهم لكانت رمحته خريا هلم من أعماهلم، ولو كان لك مثل أحد 
ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه يف سبيل اهللا ما قبله منك حىت 
تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وما 
أخطأك مل يكن ليصيبك وأنك إن مت على غري هذا دخلت 

  . رواه ابن حبان يف صحيحه خمتصراً وقد »النار
  . وسيأيت حنو ذلك يف حديث عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه

وروي مالك يف املوطأ، وأمحد يف مسنده، ومسلم يف صحيحه، 



  

  ٢٩  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

أمحد يف كتاب السنة، وأبو بكر اآلجري يف  اإلماموعبد اهللا بن 
أدركت  :كتاب الشريعة، والبغوي يف تفسريه عن طاوس أنه قال

كل ( :اسا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولونن
 :ومسعت عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يقول :قال) شيء بقدر

كل شيء بقدر حىت العجز « :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  . »والكيس

وروي البخاري يف تارخيه وأبو بكر اآلجري بإسناد حسن عن 
كل شيء بقدر حىت وضعك : (أنه قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  ). يدك على خدك
أمحد يف كتاب السنة، وأبو بكر  اإلماموروي عبد اهللا بن 

اآلجري يف كتاب الشريعة عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه 
فأدخل أصبعيه السبابة والوسطى يف فيه  ؛ذكر عنده القدر يوما

أشهد أن هاتني « :قالوأخذ هبما من ريقه فرقم هبما يف ذراعه مث 
  . »الرقمتني كانتا يف أم الكتاب

وسيأيت ذكر األحاديث يف القلم الذي كتبت به املقادير يف 
  . التنبيه الثالث إن شاء اهللا تعاىل

ومما تقدم ذكره من األحاديث وما سيأيت يف التنبيه الثالث يعلم 
 ،زيادةما يف تعريف ابن حممود حلقيقة القدر من التخليط بالنقص وال

 ،فأما النقص ففي إعراضه عن إثبات كتابة املقادير يف اللوح احملفوظ
وهذا يف احلقيقة إعراض عن اإلميان ببعض مراتب القدر إذ البد يف 
اإلميان به من اإلميان بعلم اهللا تعاىل جبميع الكائنات بعلمه القدمي 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٣٠  

خلق مث كتابته هلا يف اللوح احملفوظ قبل  ،الذي هو موصوف به أزال
وسيأيت ذكر األدلة على  ،خبمسني ألف سنة واألرضالسموات 

ذلك قريبا إن شاء اهللا تعاىل وبيان أن من مل يؤمن بكتابة القدر يف 
  . اللوح احملفوظ فقد وافق غالة القدرية

تقدير اهللا لألشياء  إىلإن القدر يرجع  :وأما الزيادة ففي قوله
أن يؤمن بكل ما وحسب الشخص  :وقوله أيضا ،بنظام وإتقان

  . أخرب اهللا به من صنع خلقه
فلم يفرق بني صنع املخلوقات بنظام وإتقان وبني تقدير املقادير 

سنة وجعل  ألفخبمسني  واألرضوكتابتها قبل خلق السموات 
  . وهذا يف احلقيقة ختليط وتلبيس ،اجلميع شيئا واحدا

وأنه  وأما اإلميان بأن اهللا على كل شيء قدير وفعال ملا يريد
فهو من اإلميان بالقدر؛  ؛يعلم ما كان وما سيكون كيف يكون

ولكن ال يكفي عن اإلميان بتقدير اهللا جلميع األشياء وكتابته هلا يف 
سنة  ألفخبمسني  واألرضاللوح احملفوظ قبل خلق السموات 

  . فالكل جيب اإلميان به
ياء وكذلك اإلميان مبا أخرب اهللا به من صنع خلقه وتقديره لألش

بنظام وإتقان هو من اإلميان بأن اهللا تعاىل هو اخلالق الذي أوجد 
مجيع الكائنات وأتقنها، وال يكفي اإلميان بذلك عن اإلميان بكتابة 

  . سنة  ألفاملقادير قبل خلق السموات واألرض خبمسني 
وقد كان مشركو قريش مقرين بأن اهللا تعاىل هو اخلالق جلميع 

َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن   :بذلك عنهم يف قوله األشياء كما أخرب اهللا



  

  ٣١  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر لََيقُولُنَّ 
َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َنزَّلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْحَيا : وقال تعاىل اللَُّه

غري ذلك من اآليات يف  إىل قُولُنَّ اللَُّهبِِه الْأَْرَض ِمْن َبْعِد َمْوِتَها لََي
وكانوا مع إمياهنم بأن اهللا تعاىل هو اخلالق جلميع األشياء . هذا املعىن

يت بيان أخياصمون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القدر كما سي
وقد  ،ذلك يف احلديث الصحيح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

بأهنم سيسحبون يف النار على  توعدهم اهللا على تكذيبهم بالقدر
ومل ينفعهم إمياهنم باخللق  ،ذوقوا مس سقر :وجوههم ويقال هلم

  . وإتقان األشياء وتنظيمها عن اإلميان بالقدر السابق
فمعناه ) القدر قدرة اهللا(أمحد رمحه اهللا تعاىل  اإلماموأما قول 

أن تقدير الرب تبارك وتعاىل لكل ما هو كائن قبل أن خيلق 
جياده للكائنات على وفق إسنة مث  ألفخبمسني  واألرضموات الس

فمن أثبت قضاء اهللا  ،ما قدره وقضاه يدل على قدرته العظيمة
وقدره السابق فقد أثبت قدرة اهللا ومن أنكر قضاء اهللا وقدره 

فهذا معىن قول اإلمام أمحد رمحه اهللا  ،السابق فقد أنكر قدرة اهللا
  . تعاىل القدر قدرة اهللا

أبو العباس بن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف رسالة  اإلسالمل شيخ قا
وهو  :أمحد اإلماموالقدر هو قدرة اهللا كما قال  :االحتجاج بالقدر

  . انتهى. املقدر لكل ما هو كائن 
) شفاء العليل(وقال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف كتابه 

ل هذا أمحد القدر قدرة اهللا واستحسن ابن عقي اإلماموقال :



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٣٢  

هذا يدل على دقة علم أمحد وتبحره يف  :الكالم جدا وقال
فإن إنكار القدر  ،وهو كما قال أبو الوفاء ،معرفة أصول الدين

 ،إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها
وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه هبا وهم الذين اتفق سلف 

  . انتهى. األمة على تكفريهم 
  : قد أورد ابن حممود يف الصفحة اليت أشرنا إليها قول الشاعرو

  لو كنت أعجب من شـيء ألعجـبين   
 سعي الفيت وهـو خمبـوء لـه القـدر      

ونسبه لزهري وقد غلط يف ذلك فإن هذا البيت البنه كعب بن 
زهري رضي اهللا عنه وال خالف يف ذلك عند أهل السري واألخبار، 

  : بيتني ومهاوقد ذكروا مع هذا البيت 
   يسعى الفىت ألمـور لـيس يـدركها   

ــر     ــم منتش ــدة واهل ــالنفس واح  ف
  واملرء مـا عـاش ممـدود لـه أمـل      

 ال تنتهي العـني حـىت ينتـهي األثـر      
وقد صرح كعب رضي اهللا عنه يف هذه األبيات احلسان 
باإلميان بالقدر وأن املرء قد يسعى يف األمور فال يدركها ألهنا مل 

قُلْ لَْن ُيِصيَبَنا إِلَّا َما كََتَب : وهذا كما قال اهللا تعاىل  ،تقدر له
ما أصابك مل يكن «: وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  اللَُّه لََنا

  . »ليخطئك وما أخطأك مل يكن ليصيبك
  : ما ملخصه ١٣و  ١٢و  ١١وقال ابن حممود يف صفحة 
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بحانه وعلى أن القدر يدل مبنطوقه ومفهومه على قدرة الرب س
تقديره لألشياء بنظام وإتقان وإحكام، وكل من تتبع نصوص القرآن 
جيدها تدور على هذا البيان، فالقضاء يف سائر استعماالته هو مبعىن 

فالقضاء والقدر معنامها أن اهللا سبحانه قد أوجد  ،الفراغ من الشيء
لتغيري هذا العامل مقدرا مبقادير متقنة مضبوطة حمكومة بسنن ال تقبل ا

وال التبديل وأنه قد فرغ من ذلك فراغا ال يعقبه تعديل وال تبديل 
  . ُصْنَع اللَِّه الَِّذي أَْتقََن كُلَّ َشْيٍءوال زيادة وال نقص 

جعله ذا  أي َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء فَقَدََّرُه َتقِْديًرا :يقول اهللا
ا َتْحِملُ كُلُّ أُْنثَى اللَُّه َيْعلَُم َم :مقادير منظمة متقنة حمكمة كقوله

ومنه َوَما َتِغيُض الْأَْرَحاُم َوَما َتْزَداُد َوكُلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه بِِمقَْدارٍ
بتقدير ونظام متقن كل  أيإِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ: قوله

ونظري هذه  ،شيء حبسبه فلم خيلق شيئا بطريق الصدفة وال الطبيعة
أي بقدر حاجة الناس  َوأَْنَزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدرٍ: اآلية قوله 

ليس بالكثري املنهمر املستمر فيهلك حرثهم ومواشيهم وال قطعة 
َولَْو َبَسطَ اللَُّه الرِّْزَق ِلِعَباِدِه : واحدة فيضر البنيان، ونظريه قوله 

ا َيَشاُء إِنَُّه بِِعَباِدِه َخبٌِري لََبَغْوا ِفي الْأَْرضِ َولَِكْن ُيَنزِّلُ بِقََدرٍ َم
: هو نظري قوله  َوأَْنَزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدرٍ :، وقولهَبِصٌري
ٍإِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدر قوله  إىلوهو يرجع  ،لفظا ومعىن :
َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء فَقَدََّرُه َتقِْديًرا متناسبة  أي جعله ذا مقادير

َوالْقََمَر  :، نظريه قولهُصْنَع اللَِّه الَِّذي أَْتقََن كُلَّ َشْيٍء :ثابتة
جعلناه ذا مقادير  أي قَدَّْرَناُه َمَنازِلَ َحتَّى َعاَد كَالُْعْرُجوِن الْقَِدميِ

: ومنه قوله  ،ينزل كل ليلة منزلة منها ال يتخطاها وال يقصر عنها
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ََدرٍ َيا ُموَسىثُمَّ جِئَْت َعلَى ق على موعد قدرنا جميئك فيه أي، 
فََجَعلَْناُه ِفي قََرارٍ َمِكنيٍ * أَلَْم َنْخلُقْكُْم ِمْن َماٍء َمهِنيٍ : ومثله قوله 

وقرئ قّدرنا  فَقََدْرَنا فَنِْعَم الْقَاِدُرونَ* إِلَى قََدرٍ َمْعلُومٍ * 
وقرئ  ،درونأي قدرنا ذلك تقديراً متقنا فنعم القا ،بالتشديد

بالتخفيف من القدرة أي قدرنا على خلقه وتصويره يف أحسن 
ومنه  ،فهذا حقيقة القدر املذكور يف القرآن ،صورة فنعم القادرون

  : قول الشاعر
   قدر لرجلك قبـل اخلطـو موضـعها   

 فمن عـال زلقـا عـن غـرة زجلـا       
وأما القضاء فإنه الفراغ من صنع هذه املخلوقات وقد اجتمعا 

قُلْ أَِئنَّكُْم لََتكْفُُرونَ بِالَِّذي َخلََق الْأَْرَض ِفي : وله تعاىل يف ق
َوَجَعلَ ِفيَها * َيْوَمْينِ َوَتْجَعلُونَ لَُه أَْنَداًدا ذَِلَك َربُّ الَْعالَِمَني 

 َرَواِسَي ِمْن فَْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوقَدََّر ِفيَها أَقَْواَتَها ِفي أَْرَبَعِة أَيَّامٍ
ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء َوِهَي ُدَخانٌ فَقَالَ لََها * َسَواًء ِللسَّاِئِلَني 

فَقََضاُهنَّ َسْبَع * َوِللْأَْرضِ ِائِْتَيا طَْوًعا أَْو كَْرًها قَالََتا أََتْيَنا طَاِئِعَني 
ا السََّماَء َسَمَواٍت ِفي َيْوَمْينِ َوأَْوَحى ِفي كُلِّ َسَماٍء أَْمَرَها َوَزيَّنَّ

فذكر القضاء  الدُّْنَيا بَِمَصابِيَح َوِحفْظًا ذَِلَك َتقِْديُر الَْعزِيزِ الَْعِليمِ
 :كما ذكر القدر يف قوله فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَمَواٍت :يف قوله
َتقِْديُر الَْعزِيزِ الَْعِليمِذَِلَك ...َوقَدََّر ِفيَها أَقَْواَتَها  فهذا معىن

ضاء والقدر وأنه خلق األشياء بنظام وإتقان ثابت ال يتغري حقيقة الق
بتغري الزمان كل شيء حبسبه، وهذا معىن ما يف الصحيحني أن النيب 

إن اهللا كتب مقادير اخلالئق قبل أن « :صلى اهللا عليه وسلم قال



  

  ٣٥  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

وهذه الكتابة هي عبارة عن العلم القائم  »خيلق السموات واألرض
قدر اهللا أي  ،قدر اهللا وما شاء فعل ،أحدنا بذات اهللا وهو معىن قول

  . وسابق علم اهللا
هذا كالم ابن حممود يف القضاء والقدر وقد صرح أن معنامها 
إجياد هذا العامل مقدرا مبقادير متقنة مضبوطة حمكومة بسنن ال تقبل 
التغيري وال التبديل وأن اهللا قد فرغ من ذلك فراغا ال يعقبه تعديل 

، ُصْنَع اللَِّه الَِّذي أَْتقََن كُلَّ َشْيٍءزيادة وال نقص وال تبديل وال 
وكالمه على اآليات اليت تقدم ذكرها كله من باب واحد وهو أن 
القضاء والقدر معنامها خلق األشياء بنظام وإتقان ثابت ال يتغري 

 ١٣يف أول صفحة  أيضاوقد صرح . بتغري الزمان كل شيء حبسبه
ن صنع هذه املخلوقات وأن القدر هو ما أن القضاء هو الفراغ م

َتقِْديُر الَْعزِيزِ  ذَِلَك :ويف قوله َوقَدََّر ِفيَها أَقَْواَتَها :ذكر يف قوله
فهذا معىن حقيقة القضاء والقدر وأنه خلق األشياء  :مث قالالَْعِليمِ

  . بنظام وإتقان ثابت ال يتغري بتغري الزمان كل شيء حبسبه
ابن حممود الذي ذكرنا ليس فيه إميان بالقضاء  ن كالمإ :وأقول

والقدر على طريقة أهل السنة واألثر وإمنا فيه اإلميان خبلق اهللا 
  . لألشياء بنظام وإتقان ثابت ال يتغري

وهذا القول موافق لقول الكافر القصيمي يف أغالله فإنه قال يف 
َسْبَع  فَقََضاُهنَّ: من كتابه األغالل ما نصه وقوله  ٢٥٢صفحة 
  . ، القضاء هنا هو القضاء الذي يقرن مع القدرَسَمَواٍت

قال الشيخ عبد اهللا بن علي بن يابس رمحه اهللا تعاىل يف الرد 
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  : عليه
هنا هو التمام والفراغ وال معىن افإن القضاء ه ،كال: اجلواب

  . ألن يكون هو الكتابة
قدار وإذا فاأل( :ما نصه ٢٥٣مث قال امللحد اخلبيث يف صفحة 

  ). هي النظام
قال الشيخ عبد اهللا بن علي بن يابس رمحه اهللا تعاىل يف الرد 

  : عليه
أنه يرى أن القدر الذي هو ركن من أركان اإلميان : اجلواب

هو النظام وهذا خمالف لألديان وللكتاب والسنة واإلمجاع فإن 
ن وهذا ما يعرفه املسلمو ،القدر هو تقدير اهللا لألشياء قبل وجودها

  . انتهى. 
وليعلم املطلع على كالم ابن حممود الذي تقدم ذكره يف تعريف 
القضاء والقدر أن ابن حممود قد اعتمد على كالم عدو اهللا 
القصيمي يف كتابه األغالل ونقل بعضه بالنص وبعضه ببعض 

ملخص كالم القصيمي لتعرف مطابقته  هاهناالتصرف، وأنا أذكر 
  : لكالم ابن حممود

أما : (من كتابه االغالل ما نصه ٢٤٧صيمي يف صفحة قال الق
القدر فهو يف مادته مأخوذ من التقدير أي جعل الشيء ذا مقادير 

  ). أي ذا حدود يقال هذا الشيء قدر هذا أي حمدود حبدوده
إِنَّا كُلَّ  :مث استدل القصيمي بآيات من القرآن منها قوله تعاىل
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َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء فَقَدََّرُه  :ه تعاىلوقول َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ
، وقد استدل ابن َوالْقََمَر قَدَّْرَناُه َمَنازِلَ :وقوله تعاىل َتقِْديًرا

حممود هبذه اآليات الثالث على حنو ما قاله القصيمي فقال يف قوله 
 أي بتقدير ونظام متقن كل إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ: تعاىل

 َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء فَقَدََّرُه َتقِْديًرا :شيء حبسبه وقال يف قوله تعاىل
 :وقال يف قوله تعاىل. أي جعله ذا مقادير منظمة متقنة حمكمة

ََوالْقََمَر قَدَّْرَناُه َمَنازِلاقه يمث قال بعد س ،،أي جعلناه ذا مقادير
) ملذكور يف القرآنفهذا حقيقة القدر ا( :هلذه اآليات وغريها ما نصه

أما القدر فهو يف مادته مأخوذ من ( :وقال القصيمي يف أول كالمه
مطابقة كالم ابن  إىلفانظر ) التقدير أي جعل الشيء ذا مقادير

وقد استشهد القصيمي على ما ذهب إليه . حممود لكالم القصيمي
  : بقول الشاعر

  قدر لرجلك قبـل اخلطـو موضـعها    
 ة زجلـا فمن عـال زلقـا عـن غـر      

  . وقد استشهد به ابن حممود تبعا للقصيمي
من كتاب األغالل ما  ٢٤٩يف صفحة  أيضاوقال القصيمي 

فالقدر جبملته ومجلة استعماالته يراد به التقدير أي جعل ( :نصه
أي يراد به جعل الشيء منظما يف كمه  ،الشيء ذا مقادير معلومة

 ،قد أوجد هذا الوجودفقدر اهللا معناه أن اهللا جلت قدرته  ،وكيفه
 -أن قال  إىل -السماويات منه واألرضيات مقدرا مبقادير حمكمة 

وهلذا جاء هذا العامل منظما صاحلاً لالنتفاع وللحياة ولالستقرار فيه 
  ). وعليه
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من كتاب األغالل على  ٢٥٠ صفحةوقد استدل القصيمي يف 
َيْعلَُم َما َتْحِملُ  اللَُّه: يف معىن القدر بقول اهللا تعاىل  إليهما ذهب 

 كُلُّ أُْنثَى َوَما َتِغيُض الْأَْرَحاُم َوَما َتْزَداُد َوكُلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه بِِمقَْدارٍ
  . وقد استدل هبا ابن حممود تبعا للقصيمي

من كتاب األغالل  ٢٥١واستدل القصيمي أيضا يف صفحة 
لَِّذي َخلََق الْأَْرَض ِفي قُلْ أَِئنَّكُْم لََتكْفُُرونَ بِا: بقول اهللا تعاىل

َوَجَعلَ ِفيَها * َيْوَمْينِ َوَتْجَعلُونَ لَُه أَْنَداًدا ذَِلَك َربُّ الَْعالَِمَني 
َرَواِسَي ِمْن فَْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوقَدََّر ِفيَها أَقَْواَتَها ِفي أَْرَبَعِة أَيَّامٍ 

السََّماِء َوِهَي ُدَخانٌ فَقَالَ لََها ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى * َسَواًء ِللسَّاِئِلَني 
فَقََضاُهنَّ َسْبَع * َوِللْأَْرضِ ِائِْتَيا طَْوًعا أَْو كَْرًها قَالََتا أََتْيَنا طَاِئِعَني 

َسَمَواٍت ِفي َيْوَمْينِ َوأَْوَحى ِفي كُلِّ َسَماٍء أَْمَرَها َوَزيَّنَّا السََّماَء 
، مث قال ما ذَِلَك َتقِْديُر الَْعزِيزِ الَْعِليمِالدُّْنَيا بَِمَصابِيَح َوِحفْظًا 

َتقِْديُر الَْعزِيزِ  ذَِلَك :وقوله َوقَدََّر ِفيَها أَقَْواَتَها: فقوله  ،نصه
يراد به القدر الذي ضل فيه الناس وصريوه عامل ركود  الَْعِليمِ

  ). واحنطاط مع أنه هو القوة والوثوب والنشاط
فالقضاء ( :كتاب األغالل ما نصهمن  ٢٥٩وقال يف صفحة 

والقدر معنامها أن اهللا قد أوجد هذا العامل مقدرا مبقادير مضبوطة 
حمكوما بسنن ال تقبل التغيري وأنه تعاىل قد فرغ من ذلك فراغا ال 

وقد نقل ابن حممود ) نقصان أويعقبه تبديل وال تعديل وال زيادة 
كما تقدم ذكره يف أول هذا الكالم بعينه يف تعريفه للقضاء والقدر 

  . كالمه
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ومن جعل أقوال عدو اهللا القصيمي وأمثاله من الزنادقة عمدة 
له يف باب القضاء والقدر فغري مستبعد منه أن يتأثر هبم فيما سوى 

نعوذ باهللا من زيغ  ،ذلك من أقواهلم الباطلة وآرائهم الفاسدة
  : وقد قال الشاعر وأحسن فيما قال ،القلوب وانتكاسها

ــيالو ــه دل    مــن يكــن الغــراب ل
ــى جيــف الكــالب   ــه عل ــر ب  مي

بن عبد العزيز السويح رمحه اهللا تعاىل  إبراهيموقد رد الشيخ 
يف  ،بيان اهلدى من الضالل(على صاحل األغالل ردا وافيا يف كتابه 

وكذلك قد رد  ،فلرياجع فإنه مهم جدا) الرد على صاحب األغالل
ن يابس والشيخ حممد عبد الرزاق عليه الشيخ عبد اهللا بن علي ب

 ،محزة والشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي ورده خمتصر جدا
  . وكل منهم قد أجاد وأفاد رمحهم اهللا تعاىل

ذا علم ما ذكرنا من احنراف ابن حممود يف باب القضاء إو
أن أهل السنة واجلماعة يؤمنون بأن اهللا تعاىل  أيضاوالقدر فليعلم 

ئق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف قدر مقادير اخلال
سنة، كما جاء ذلك يف احلديث الصحيح عن عبد اهللا بن عمرو 
رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد تقدم ذكره 

  . قريبا 
ويؤمنون أن اهللا تعاىل أوجد اخلالئق بعد كتابة املقادير خبمسني 

وهو -تبه يف اللوح احملفوظ سنة على وفق ما قدره وقضاه وك ألف
يوم القيامة فهو مما قدره  إىل، وكذلك كل كائن - أم الكتاب



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٤٠  

  . وقضاه وكتبه يف اللوح احملفوظ
يف الكالم ) شفاء العليل(قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف كتابه 

إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرَآًنا * َوالِْكَتابِ الُْمبِنيِ * حم : على قول اهللا تعاىل
 َوإِنَُّه ِفي أُمِّ الِْكَتابِ لََدْيَنا لََعِليٌّ َحِكيٌم* َعَربِيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ 

 ،قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف اللوح احملفوظ املقري عندنا:
وأم . ن نسخته يف أصل الكتاب وهو اللوح احملفوظإ :قال مقاتل

ن كتبه اهللا يف والقرآ. الكتاب أصل الكتاب، وأم كل شيء أصله
َبلْ : اللوح احملفوظ قبل خلق السموات واألرض كما قال تعاىل

  . ِفي لَْوحٍ َمْحفُوٍظ* ُهَو قُْرَآنٌ َمجِيٌد 
وأمجع الصحابة والتابعون ومجيع أهل السنة واحلديث أن كل 

يوم القيامة فهو مكتوب يف أم الكتاب وقد دل القرآن  إىلكائن 
 أم الكتاب ما يفعله وما يقوله، فكتب على أن الرب تعاىل كتب يف

هلب يف اللوح احملفوظ قبل  أيبفتبت يدا  ،يف اللوح أفعاله وكالمه
  . وجود أيب هلب انتهي

أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف  اإلسالموقال شيخ 
وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة واجلماعة  :)العقيدة الواسطية(

كل درجة  ،اإلميان بالقدر على درجتنيبالقدر خريه وشره، و
  : تتضمن شيئني

فالدرجة األوىل اإلميان بأن اهللا تعاىل علم ما اخللق عاملون 
وعلم مجيع أحواهلم من  ،بعلمه القدمي الذي هو موصوف به أزال

الطاعات واملعاصي واألرزاق واآلجال مث كتب اهللا يف اللوح 



  

  ٤١  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

 :اكتب قال : القلم قال لهفأول ما خلق اهللا. احملفوظ مقادير اخللق 
يوم القيامة، فما أصاب  إىلاكتب ما هو كائن  :قال ،ما أكتب
مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه جفت األقالم  اإلنسان

أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه :  وطويت الصحف كما قال سبحانه وتعاىل
ِلَك ِفي ِكَتابٍ إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماِء َوالْأَْرضِ إِنَّ ذَ

َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي أَْنفُِسكُْم  :وقالَيِسٌري
  .إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ِمْن قَْبلِ أَنْ َنْبَرأََها إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري

لة وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون يف مواضع مج
وتفصيال فقد كتب يف اللوح احملفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد 

ملكا فيؤمر بأربع كلمات   إليهاجلنني قبل نفخ الروح فيه بعث 
 ،سعيد وحنو ذلك أواكتب رزقه وأجله وعمله وشقي  :فيقال له

  . فهذا القدر قد كان ينكره غالة القدرية قدميا ومنكروه اليوم قليل
هو مشيئة اهللا النافذة وقدرته الشاملة وهو ف وأما الدرجة الثانية

اإلميان بأن ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن وأنه ما يف السموات 
من حركة وال سكون إال مبشيئة اهللا سبحانه وال يكون يف  واألرض

وأنه سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير من  ،ملكه ماال يريد
األرض وال يف السماء  املوجودات واملعدومات، فما من خملوق يف

إال اهللا خالقه سبحانه ال خالق غريه وال رب سواه، ومع ذلك فقد 
  . أمر العباد بطاعته وطاعة رسله وهناهم عن معصيته

وهو سبحانه حيب املتقني واحملسنني واملقسطني ويرضى عن 
الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، وال حيب الكافرين وال يرضى عن 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٤٢  

 يأمر بالفحشاء وال يرضى لعباده الكفر وال حيب القوم الفاسقني وال
  . الفساد

والعباد فاعلون حقيقة واهللا خالقهم وخالق أفعاهلم، والعبد هو 
املؤمن والكافر والرب والفاجر واملصلي والصائم، وللعباد قدرة على 
أعماهلم وهلم إرادة واهللا خالقهم وخالق قدرهتم وإرادهتم كما قال 

َوَما َتَشاُءونَ إِلَّا أَنْ َيَشاَء * اَء ِمْنكُْم أَنْ َيْسَتِقيَم ِلَمْن َش: تعاىل 
وهذه الدرجة من القدر يكذب هبا عامة  اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني

القدرية الذين مساهم النيب صلى اهللا عليه وسلم جموس هذه األمة، 
 ،حىت سلبوا العبد قدرته واختياره اإلثباتويغلو فيها قوم من أهل 

  . انتهى. وخيرجون عن أفعال اهللا وأحكامه حكمها ومصاحلها 
جامع العلوم (وقال ابن رجب رمحه اهللا تعاىل يف كتابة 

اإلميان بالقدر على درجتني إحدامها اإلميان بأن اهللا تعاىل  :)واحلكم
سبق يف علمه ما يعمله العباد من خري وشر وطاعة ومعصية قبل 

من أهل اجلنة ومن هو منهم من  خلقهم وإجيادهم، ومن هو منهم
هل النار، وأعد هلم الثواب والعقاب جزاء ألعماهلم قبل خلقهم 
وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه وأن أعمال العباد جتري 

  . على ما سبق يف علمه وكتابه
أن اهللا خلق أفعال العباد كلها من الكفر والدرجة الثانية 

ءها منهم، فهذه الدرجة يثبتها أهل واإلميان والطاعة والعصيان وشا
السنة واجلماعة وتنكرها القدرية، والدرجة األوىل أثبتها كثري من 
القدرية ونفاها غالهتم كمعبد اجلهين الذي سئل ابن عمر عن مقالته 



  

  ٤٣  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

ناظروا  :وقد قال كثري من أئمة السلف ،وكعمرو بن عبيد وغريه
 ،ا فقد كفروان جحدوإن أقروا به خصموا وإالقدرية بالعلم ف

يريدون أن من أنكر العلم القدمي السابق بأفعال العباد وأن اهللا تعاىل 
شقي وسعيد وكتب ذلك عنده يف كتاب  إىلقسمهم قبل خلقهم 

وإن أقروا بذلك وأنكروا  ،حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك
أن اهللا خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية 

صموا ألن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه، ويف تكفري فقد خ
وأما من أنكر العلم القدمي فنص  ،هؤالء نزاع مشهور بني العلماء

.  اإلسالمالشافعي وأمحد على تكفريه وكذلك غريمها من أئمة 
  . انتهى

وأما قول ابن حممود يف بيان معىن حقيقة القضاء والقدر أنه 
ان ثابت ال يتغري بتغري الزمان كل شيء خلق األشياء بنظام وإتق

حبسبه، وأن هذا معىن ما يف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه 
إن اهللا كتب مقادير اخلالئق قبل أن خبلق السموات «: وسلم قال 
  . »واألرض

الصحيحني  إىلففيه خطأ من وجهني أحدمها يف نسبته احلديث 
  . ريوإمنا هو من أفراد مسلم ومل خيرجه البخا

بنظام وإتقان ثابت هو معىن  األشياءوالثاين زعمه أن خلق 
 األشياءوهذا يقتضي أن تكون كتابة املقادير وخلق  ،كتابة املقادير
نص احلديث على  إلغاءوال خيفي ما يف هذا القول من  ،شيئا واحدا

أن اهللا كتب مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٤٤  

هذا النص الصريح أبلغ رد على ما زعمه خبمسني ألف سنة، ويف 
 األشياءابن حممود يف بيان معىن حقيقة القضاء والقدر أنه خلق 

  . بنظام وإتقان ثابت
ن هذه الكتابة عبارة عن العلم القائم بذات اهللا، إ :وأما قوله 

فهو خطأ ظاهر وسيأيت بيان ذلك يف التنبيه الثالث إن شاء اهللا 
  . تعاىل



  

  ٤٥  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

  : ما نصه ١٢قال ابن حممود يف صفحة :  التنبيه الثاين
بتقدير ونظام  أي إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ: ومنه قوله

 ،كل شيء حبسبه فلم خيلق شيئا بطريق الصدفة وال الطبيعة ،متقن
إنا كل شيء خلقناه مبقدار قدرناه  :قال ابن جرير يف التفسري

تفسري هذه اآلية حيث  وبعض املفسرين يغلطون يف ،وقضيناه
حيملون تفسريها على القضاء والقدر مث يتوسعون يف سياق اآلثار 
الواردة يف القضاء والقدر كأن اآلية سيقت لذلك وهو خطأ فانه ال 

  . تعلق لآلية بالقضاء والقدر الذي يعنونه
جاء مشركو  :وأقول قد ثبت عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

 صلى اهللا عليه وسلم يف القدر فنزلت قريش خياصمون رسول اهللا
 إِنَّا كُلَّ * َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفي النَّارِ َعلَى ُوُجوِههِْم ذُوقُوا َمسَّ َسقََر

أمحد ومسلم والترمذي وابن ماجه  اإلمامرواه  َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ
أمحد يف كتاب السنة والبغوي يف  اإلماموابن جرير وعبد اهللا بن 

  . هذا حديث صحيح :سريه وقال الترمذيتف
املراد بالقدر هنا القدر املعروف  :قال النووي يف شرح مسلم

وهو ما قدره اهللا وقضاه وسبق به علمه وإرادته، ويف هذه اآلية 
الكرمية واحلديث تصريح بإثبات القدر وإنه عام يف كل شيء فكل 

  . انتهى. ذلك مقدر يف األزل معلوم هللا مراد له 
 :)شفاء العليل(ال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف كتابه وق

واملخاصمون يف القدر نوعان أحدمها من يبطل أمر اهللا وهنيه بقضائه 
وقدره كالذين قالوا لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا، والثاين من 
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من  :قال عوف ،ينكر قضاءه وقدره السابق، والطائفتان خصماء اهللا
إن اهللا تبارك وتعاىل قدر أقدارا  باإلسالمذب كذب بالقدر فقد ك

وخلق اخللق بقدر وقسم اآلجال بقدر وقسم األرزاق بقدر وقسم 
  . انتهى. البالء بقدر وقسم العافية بقدر وأمر وهنى 

من كذب بالقدر فقد  :وروي ابن أيب حامت عن احلسن أنه قال
بة كذب باحلق خلق اهللا خلقا وأجل أجال وقدر رزقا وقدر مصي

  . وقدر بالء وقدر عافية، فمن كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن
رباح  أيبسناد حسن عن عطاء بن إوروى ابن أيب حامت أيضا ب

أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه  :قال
 :قال ،نعم :قلت ،أو قد فعلوها :فقال ،قد تكلم يف القدر :فقلت له

َسقََر ة إال فيهم فو اهللا ما نزلت هذه اآلي إِنَّا كُلَّ * ذُوقُوا َمسَّ
أولئك شرار هذه األمة فال تعودوا مرضاهم  َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ

إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعي  ،وال تصلوا على موتاهم
ورواه ابن املنذر وابن مردويه بنحوه ذكره السيوطي يف الدر  ،هاتني
  . املنثور

ج الطرباين وابن مردويه من طرق عن ابن عباس وأخر :قال
َيْوَم ُيْسَحُبونَ نزلت هذه اآلية يف القدرية  :رضي اهللا عنهما قال

إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه * ِفي النَّارِ َعلَى ُوُجوِههِْم ذُوقُوا َمسَّ َسقََر 
  .بِقََدرٍ

بن وأخرج البزار وابن املنذر بسند جيد من طريق عمر  :قال
ما أنزلت هذه اآلية  :شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه قال



  

  ٤٧  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

 ٍَيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفي النَّارِ َعلَى * إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفي َضلَالٍ َوُسُعر
إال يف  إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ* ُوُجوِههِْم ذُوقُوا َمسَّ َسقََر 

  . أهل القدر
 حامت والطرباين وابن مردويه وابن شاهني وأخرج ابن أيب :قال

وابن منده واخلطيب يف تايل التلخيص وابن عساكر عن زرارة 
أنه تال هذه اآلية «رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ* ذُوقُوا َمسَّ َسقََر يف أناس  :قال
  . »كذبون بقدر اهللامن أميت يف آخر الزمان ي

وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه كان يقول 
إين أجد يف كتاب اهللا قوما يسحبون يف النار على وجوههم، : (

يقال هلم ذوقوا مس سقر ألهنم كانوا يكذبون بالقدر، وأين ال 
  ). أراهم فال أدري أشيء كان قبلنا أم شيء فيما بقي

أمحد يف كتاب السنة بإسناد حسن  ماماإلوروي عبد اهللا بن 
َيْوَم ُيْسَحُبونَ نزلت هذه اآلية  :عن حممد بن كعب القرظي قال

إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه * ِفي النَّارِ َعلَى ُوُجوِههِْم ذُوقُوا َمسَّ َسقََر 
إِنَّا هل القدر نزلت تعيريا أل :ويف رواية قال ،يف أهل القدر بِقََدرٍ
وقد رواه ابن جرير وأبو بكر اآلجري يف  َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ كُلَّ

  . كتاب الشريعة من طرق عن حممد بن كعب القرظي
سناد صحيح على شرط الشيخني عن إوروى ابن جرير أيضا ب
إِنَّا كُلَّ َشْيٍء ملا نزلت هذه اآلية  :أيب عبد الرمحن السلمي قال

يا رسول اهللا ففيم العمل أيف شيء  :جلقال ر َخلَقَْناُه بِقََدرٍ



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٤٨  

فقال رسول اهللا صلى اهللا  :قال ؟نستأنفه أو يف شيء قد فرغ منه
اعملوا فكل ميسر ملا خلق له، سنيسره لليسرى، « :عليه وسلم

  . »وسنيسره للعسرى
يقول  إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ: قال ابن جرير وقوله 

نا كل شيء مبقدار قدرناه وقضيناه، ويف هذا أنا خلق :تعاىل ذكره
بيان أن اهللا جل ثناؤه توعد هؤالء اجملرمني على تكذيبهم بالقدر مع 
كفرهم به، وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل، مث ساق 
األحاديث الواردة يف ذلك، وقد اختصر ابن حممود كالم ابن جرير 

  . ليوهم أنه موافق لقوله يف القدر
أكثر املفسرين اتفقوا على أهنا نازلة يف  :ال الرازي يف تفسريهوق

  . انتهى. القدرية 
كل شيء خلقناه بقدر  أي) بقدر(معىن  :وقال الزجاج

ذكره ابن اجلوزي يف  ،مكتوب يف اللوح احملفوظ قبل وقوعه
  . تفسريه

إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه  :وقال البغوي يف تفسريه قوله تعاىل
  . انتهى . أي ما خلقناه فمقدور ومكتوب يف اللوح احملفوظ  قََدرٍبِ

إِنَّا كُلَّ َشْيٍء : وقال ابن كثري يف الكالم على قوله تعاىل
وكقوله  َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء فَقَدََّرُه َتقِْديًرا :كقوله َخلَقَْناُه بِقََدرٍ

َوالَِّذي قَدََّر *ي َخلََق فََسوَّىالَِّذ* َسبِّحِ اْسَم َربَِّك الْأَْعلَى: تعاىل 
، وهلذا يستدل هبذه اآلية إليهقدر قدرا وهدى اخلالئق  أي فََهَدى

الكرمية أئمة السنة على إثبات قدر اهللا السابق خللقه وهو علمه 



  

  ٤٩  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

األشياء قبل كوهنا وكتابته هلا قبل برئها، وردوا هبذه اآلية ومبا 
من األحاديث الثابتات على  شاكلها من اآليات وما ورد يف معناها

  . انتهى. الفرقة القدرية الذين نبعوا يف أواخر عصر الصحابة 
ومما ذكرته من األحاديث يف هذا التنبيه يعلم أن املفسرين مل 

إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه : يغلطوا ومل خيطئوا يف تفسري قوله تعاىل 
لقدر السابق والوعيد هنا نزلت يف إثبات اإ :حيث قالوا بِقََدرٍ

الشديد للقدرية، ومن زعم أهنم قد غلطوا وأخطئوا فهو الغالط 
هريرة  أيباملخطئ يف احلقيقة، وما أبشع القول الذي يتضمن تغليط 

وابن عباس وعبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهم، وما أسوأ القول 
  . الذي يتضمن ختطئتهم 

  فإن كنت ال تـدري فتلـك مصـيبة    
 ت تـدري فاملصـيبة أعظـم   وإن كن  

وهل يظن الذي يغلطهم وخيطئهم أنه أعلم بكتاب اهللا من 
أيب هريرة وابن عباس وعبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهم، أو أنه 

الذين  األئمةأمحد ومسلم والترمذي وغريهم من  اإلمامأعلم من 
أنه أعلم بالتفسري من حممد  أوخرجوا أحاديثهم واعتمدوا عليها، 

عب القرظي وابن جرير الطربي والبغوي وابن اجلوزي وابن بن ك
كثري وأمثاهلم من األئمة املعروفني بالتقدم يف علم التفسري، كال 
فليس املتخرصون مثل اجلهابذة احلفاظ، وال شك أن ما جاء عن 
هؤالء األئمة يف تفسري اآلية من سورة القمر هو املقبول وما 

ولقد أحسن الشاعر  ،مردودخالفه من أقوال املتخرصني فهو 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٥٠  

  : حيث يقول
  وليس من اإلنصاف أن يـدفع الفـىت   

 يد النقص عنـه بانتقـاص األفاضـل     
بعد سياقه  ١٣قال ابن حممود يف صفحة  :التنبيه الثالث

إن اهللا «: للحديث الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 :قال »كتب مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض

وهذه الكتابة هي عبارة عن العلم القائم بذات اهللا وهو معىن قول 
  . قدر اهللا أي وسابق علم اهللا ،قدر اهللا وما شاء فعل ،أحدنا

ثبت يف الكتاب ) كتابة املقادير(ما نصه  ١٥وقال يف صفحة 
ُه قُلْ لَْن ُيِصيَبَنا إِلَّا َما كََتَب اللَّ :والسنة كتابه املقادير كقوله تعاىل

َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي أَْنفُِسكُْم إِلَّا : وقوله لََنا
: وقوله  ِفي ِكَتابٍ ِمْن قَْبلِ أَنْ َنْبَرأََها إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري

لَْبرِّ َوالَْبْحرِ َوِعْنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ لَا َيْعلَُمَها إِلَّا ُهَو َوَيْعلَُم َما ِفي ا
َوَما َتْسقُطُ ِمْن َوَرقٍَة إِلَّا َيْعلَُمَها َولَا َحبٍَّة ِفي ظُلَُماِت الْأَْرضِ َولَا 

ويف الصحيح أن النيب صلى  َرطْبٍ َولَا َيابِسٍ إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ
اهللا كتب مقادير اخلالئق قبل أن خيلق «: اهللا عليه وسلم قال 

  . »خبمسمائة عام ضواألرالسموات 
هكذا قال ابن حممود خبمسمائة عام وهو غلط، والصواب 
خبمسني ألف سنة كما تقدم بيانه يف حديث عبد اهللا ابن عمرو 

  . رضي اهللا عنهما
أول ما خلق اهللا القلم فقال له «مث قال ابن حممود وحديث 



  

  ٥١  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

  . »يوم القيامة إىلفجرى يف تلك الساعة مبا هو كائن  ،اكتب:
عندما نقرأ أو نسمع ما ثبت عن اهللا ورسوله يف كتابة  وإننا

املقادير جيب أن نفهم بأن هذه الكتابة هي من عامل الغيب، فال 
ينبغي أن نقيسها على الكتابة اليت نكتبها بأيدينا وال على القلم 
الذي نكتب به، بل هي عبارة عن سبق علم اهللا باألشياء قبل 

ن وما سيكون كيف يكون، فهي وقوعها فانه سبحانه يعلم ما كا
مبثابة املكتوب املضبوط يف علم اهللا عرب عنها سبحانه بالكتابة كما 
يقول الرجل لصاحبه حاجتك مكتوبة يف صدري إذا أراد االعتناء 

علمه بسائر  إىلوكتابته لألشياء إشارة  -أن قال  إىل - هبا 
ب املعلومات ال ختفي عليه خافية من أمر خلقه، فهي كاملكتو

ذ ليس عندنا وصف الكتابة وال القلم املكتوب إاملضبوط يف علمه 
منا ذكرت إو – ١٦أن قال يف صفحة  إىل -به وال املكتوب فيه 
ميان بالقرآن فهو سبحانه يعلم اإلذعان باإل إىلهذا لتقريب األذهان 

باملصيبة قبل وقوعها، وعلمه سبحانه هبا ليس هو الذي أوقع 
  . املترتبة على وقوعها باألسبابمنا وقعت املصاب يف املصيبة وإ

ن يف كالم ابن حممود عدة أخطاء، أحدها التناقض إ :وأقول
وذلك أنه أثبت كتابة املقادير يف أول كالمه واستدل لذلك بثالث 

إن هذه الكتابة من  :آيات من القرآن وحديثني صحيحني، وقال
نكتبها بأيدينا وال عامل الغيب فال ينبغي أن نقيسها على الكتابة اليت 

مث رجع فنقض قوله وزعم أن الكتابة  ،على القلم الذي نكتب به
قبل وقوعها  باألشياءعبارة عن العلم القائم بذات اهللا وسبق علمه 
وهذا يف احلقيقة نفي  ،وأن ذلك مبثابة املكتوب املضبوط يف علم اهللا



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٥٢  

ولفظ  ن الكتابة اسم ال مسمى لهإ :وحاصل قوله ،للكتابة بالكلية
  . ال معىن له

زعمه أن اهللا تعاىل عرب عن علمه بالكتابة وهذا  :اخلطأ الثاين
ما جاء يف  إلغاءمن القول على اهللا بغري علم، ويلزم على هذا القول 

القرآن من النصوص الدالة على كتابة املقادير وعلى اللوح احملفوظ 
 لغاءوإ - والكتاب املبني  ،واإلمام املبني ،وهو أم الكتاب -

ومن ألغى نصا من نصوص القرآن فهو  ،النصوص ليس باألمر اهلني
  . على شفا هلكة

القول على الرسول صلى اهللا عليه وسلم مبا مل  :اخلطأ الثالث
يقل فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم نص على كتابة املقادير وعلى 
القلم الذي كتبت به املقادير يف أحاديث كثرية وهي نصوص 

ومن زعم أن هذه النصوص عبارة عن  ،حتتمل التأويلصرحية ال 
 ،العلم القائم بذات اهللا تعاىل وعلى سبق علمه باألشياء قبل وقوعها

وأن ذلك مبثابة املكتوب املضبوط يف علم اهللا فقد صرف النصوص 
. وقال على الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما مل يقل  ،عن ظاهرها

على الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقد ورد الوعيد الشديد ملن قال 
  . ما مل يقل 

حتريف الكلم عن مواضعه فإن من صرف : اخلطأ الرابع
نصوص القرآن واألحاديث الصحيحة عن ظاهرها وتأوهلا على غري 
ما يراد هبا فقد حرف الكلم عن مواضعه وتشبه باألمة املغضوب 

  . عليها



  

  ٥٣  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

يث عبد اهللا ما وقع منه من التغيري يف منت حد :اخلطأ اخلامس
  . بن عمرو رضي اهللا عنهما وقد تقدم التنبيه عليه 

ضربه املثل لعلم اهللا تعاىل باملقادير وكتابتها  :اخلطأ السادس
وقد قال اهللا  ،بقول الرجل لصاحبه حاجتك مكتوبة يف صدري

مث  ا َتْعلَُمونَفَلَا َتْضرُِبوا ِللَِّه الْأَْمثَالَ إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َوأَْنُتْم لَ: تعاىل 
ليس بصحيح يف  - على األصح ابتكره  أو - أن املثل الذي ذكره 

نفس األمر فان الصدر ليس مبحل للكتابة حىت يضرب املثل بالكتابة 
َبلْ ُهَو َآَياٌت َبيَِّناٌت ِفي  :منا هو حمل للحفظ كما قال تعاىلإفيه و

  . ُصُدورِ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم
ن حممود السبب احلامل له على ضرب هذا املثل وقد ذكر اب

املبتكر وهو أنه ليس عنده وصف الكتابة وال القلم املكتوب به وال 
  . املكتوب فيه

وأقول كان ينبغي أن يسعه ما وسع الصحابة والتابعني ومجيع 
أهل السنة واجلماعة من اإلميان مبا جاء يف نصوص الكتاب والسنة 

، وإثبات القلم الذي كتبت به املقادير، من إثبات كتابة املقادير
وإثبات اللوح احملفوظ الذي كتبت فيه املقادير وإمرار النصوص كما 
جاءت وترك البحث والتنقيب عما أخفى علمه من األمور الغيبة 

  . وأن ال يتعرض هلا بالتأويل وضرب األمثال
عن  ما يلزم على قوله يف كتابة املقادير إهنا عبارة :اخلطأ السابع

إن اهللا كتب «سبق علم اهللا باألشياء قبل وقوعها مع إيراده حلديث 
أن يكون اهللا  »واألرضمقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٥٤  

غري عامل باألشياء يف األزل وإمنا علم هبا قبل خلق السموات 
وهذا . واألرض خبمسمائة على حد ما جاء يف تعبري ابن حممود

ة الذين نبغوا يف آخر عصر الصحابة ورد موافق لقول غالة القدري
عليهم ابن عمر وابن عباس وغريمها من الصحابة رضي اهللا عنهم 

ومن اعتقد هذا املعتقد الباطل فقد وصف الرب تبارك  ،وتربؤا منهم
وتعاىل باجلهل قبل كتابته للمقادير، وهذا من أقبح األقوال وأشنعها 

مية رمحة اهللا تعاىل يف أبو العباس ابن تي اإلسالموقد ذكر شيخ 
جواب له أن هذا القول مهجور باطل مما اتفق على بطالن السلف 
من الصحابة والتابعني هلم بإحسان وسائر علماء املسلمني، بل 

والكتاب والسنة مع األدلة العقلية تبني فساده انتهى  ،كفّروا من قاله
  . ٤٩١صفحة  ٨ من جمموع الفتاوى ج
ه يعتقد أن علم اهللا قدمي وأن اهللا مل يزل نإ :فإن قال ابن حممود

  . عاملا جبميع األشياء يف األزل
قيل له يلزمك على هذا القول مع قولك أن كتابة املقادير عبارة 
عن العلم القائم بذات اهللا وسبق علمه باألشياء قبل وقوعها أن 

ويلزم على هذا تكذيب ما جاء يف  ،تكون الكتابة أزلية أيضا
مسعت رسول اهللا  : بن عمرو رضي اهللا عنهما قالحديث عبد اهللا

كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن « :صلى اهللا عليه وسلم يقول
وتكذيب ما جاء يف  »خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة

حديث عمران بن حصني رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا 
كان عرشه على كان اهللا ومل يكن شيء غريه و«: عليه وسلم قال 

 »املاء وكتب يف الذكر كل شيء وخلق السموات واألرض



  

  ٥٥  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

وتكذيب األحاديث الثابتة يف خلق القلم وأمره بكتابة املقادير من 
وسيأيت ذكر األحاديث يف ذلك يف التنبيه الثالث إن  ،حني خلقه اهللا
  . شاء اهللا تعاىل

واللوح على القول بأن الكتابة أزلية أن يكون القلم  أيضاويلزم 
احملفوظ أزليني وهذا موافق لقول الفالسفة القائلني بقدم العامل، 

  . والقول بقدم العامل كفر بال نزاع
واملقصود هنا بيان أن أحد األمرين الزم البن حممود، أما أن 

 :أن يقول أون علم اهللا حادث وكائن وقت كتابة املقادير، إ :يقول
  . من األمرين باطل وخطرين كتابة املقادير قدمية أزلية، وكل إ

أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف  اإلسالموقد ذكر شيخ 
جواب له يف اجلزء الثامن من الفتاوى أن غالة القدرية أنكروا علم 

وهؤالء هم أول من حدث من  :اهللا القدمي وكتابه السابق، قال
ؤا منهم القدرية يف هذه األمة ورد عليهم الصحابة وسلف األمة وترب

  . ٥٩انتهى من صفحة 
من  ٤٤٩أيضا يف جواب آخر يف صفحة  اإلسالموقال شيخ 

مذهب أهل السنة واجلماعة ما دل عليه الكتاب  :اجمللد الثامن
والسنة وكان عليه السابقون األولون من املهاجرين واألنصار 

؛ وهو أن اهللا خالق كل شيء وربه بإحسانوالذين اتبعوهم 
يف ذلك مجيع األعيان القائمة بأنفسها وصفاهتا  وقد دخل ،ومليكه

شاء  القائمة هبا من أفعال العباد وغري أفعال العباد، وأنه سبحانه ما
فال يكون يف الوجود شيء أال مبشيئته  ،كان وما مل يشأ مل يكن



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٥٦  

وال  ،بل هو قادر على كل شيء ،وقدرته، ال ميتنع عليه شيء شاءه
وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون  ،يشاء شيئا إال وهو قادر عليه

وما مل يكن لو كان كيف يكون، وقد دخل يف ذلك أفعال العباد 
  . وغريها

وقد قدر اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلقهم، قدر آجاهلم 
من سعادة  إليهوأرزاقهم وأعماهلم وكتب ذلك وكتب ما يصريون 

يء ة، فهم يؤمنون خبلقه لكل شيء وقدرته على كل شووشقا
وعلمه باألشياء قبل أن تكون وتقديره هلا  ،ومشيئته لكل ما كان

 املتقدموغالة القدرية ينكرون علمه . وكتابته إياها قبل أن تكون
وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر وهني وهو ال يعلم من يطيعه ممن 

  . يعصيه بل األمر أنف أي مستأنف
قراض عصر بعد ان اإلسالموهذا القول أول ما حدث يف 

سفيان يف زمن الفتنة  أيباخللفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية بن 
اليت كانت بني ابن الزبري وبني بين أمية يف أواخر عصر عبد اهللا بن 

وكان أول من ظهر  ،عمر وعبد اهللا بن عباس وغريمها من الصحابة
ذلك عنه بالبصرة معبد اجلهين فلما بلغ الصحابة قول هؤالء تربؤا 

ذا إهم وأنكروا مقالتهم كما قال عبد اهللا بن عمر ملا أخرب عنهم، من
هنم برءاء مين، وكذلك وألقيت أولئك فأخربهم أين برئ منهم 

كالم ابن عباس وجابر بن عبد اهللا وواثلة بن األسقع وغريهم من 
حسان وسائر أئمة املسلمني فيهم كثري حىت إالصحابة والتابعني هلم ب
مالك والشافعي وأمحد بن حنبل وغريهم أن قال فيهم األئمة ك

املنكرين لعل اهللا املتقدم يكفرون انتهى املقصود من كالمه رمحه 
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  . اهللا
والقرآن والسنة تثبت  :أيضا يف جواب آخر اإلسالموقال شيخ 

القدر وتقدير األمور قبل أن خيلقها وأن ذلك يف كتاب وهذا أصل 
ن ويزيل إشكاالت كثرية عظيم يثبت العلم واإلرادة لكل ما سيكو

ضل بسببها طوائف يف مسائل العلم واإلرادة، فاإلميان بالقدر من 
أصول اإلميان كما ذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث 

اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله «: جربيل، قال 
وقد تربأ ابن  ،»وبالبعث بعد املوت وتؤمن بالقدر خريه وشره

  . انتهى. ريه من الصحابة من املكذبني بالقدر عمر وغ
سبح اسم ربك (أيضا يف تفسريه لسورة  اإلسالموقال شيخ 

وإمنا نازع يف التقدير السابق والكتاب أولئك الذين تربأ  :)األعلى
  . انتهى. منهم الصحابة كابن عمر وابن عباس وغريمها 

بة وقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على إثبات كتا
واملقادير وأمجع الصحابة والتابعون ومجيع أهل السنة واحلديث على 

  . ذلك، وأنا أذكر من النصوص ما تيسر وباهللا املستعان
فأما النصوص من القرآن ففي آيات كثرية، منها قوله تعاىل يف 

نَّ أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماِء َوالْأَْرضِ إِ: سورة احلج
قال ابن اجلوزي يف  ذَِلَك ِفي ِكَتابٍ إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسري

يف (يعين ما جيري يف السماوات واألرض ) أن ذلك( :تفسريه
يعين اللوح ) يف كتاب( :يعين اللوح احملفوظ، وقال البغوي) كتاب

خيرب تعاىل عن  :احملفوظ، وقال ابن كثري يف الكالم على هذه اآلية
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علمه خبلقه أنه حميط مبا يف السموات وما يف األرض فال  كمال
وال يف السماء وال أصغر من ذلك  األرضيعزب عنه مثقال ذرة يف 

وال أكرب، وأنه تعاىل علم الكائنات كلها قبل وجودها وكتب ذلك 
إن اهللا قدر مقادير «مث ذكر حديث  - يف كتابه اللوح احملفوظ 

وسيأيت ذكرمها مع  » القلمأول ما خلق اهللا«وحديث »اخلالئق
األحاديث إن شاء اهللا تعاىل، وذكر أيضا ما رواه ابن أيب حامت عن 

خلق اهللا اللوح احملفوظ « :أبن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال
كمسرية مائة عام وقال للقلم قبل أن خيلق اخللق وهو على 

قال علمي  ،وما أكتب: فقال القلم  ،اكتب :العرش تبارك وتعاىل
يوم تقوم الساعة فجرى القلم مبا هو كائن يف علم  إىليف خلقي 

أمل « :يوم القيامة فذلك قوله للنيب صلى اهللا عليه وسلم إىلاهللا 
وهذا من  :قال ابن كثري »تعلم أن اهللا يعلم ما يف السماء واألرض

 ،متام علمه تعاىل أنه علم األشياء قبل كوهنا وقدرها وكتبها أيضا
ملون قد علمه تعاىل قبل ذلك على الوجه الذي فما العباد عا

 يفيعلم قبل اخللق أن هذا يطيع باختياره وهذا يعص ،يفعلونه
باختياره، وكتب ذلك عنده وأحاط بكل شيء علما وهو سهل 

إِنَّ ذَِلَك ِفي ِكَتابٍ إِنَّ ذَِلَك  :عليه يسري لديه وهلذا قال تعاىل
  .انتهى.  َعلَى اللَِّه َيِسٌري

فرق اهللا تعاىل يف هذه اآلية الكرمية بني العلم والكتابة وقد 
فهذه  أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماِء َوالْأَْرضِ :فقال

هذه  إِنَّ ذَِلَك ِفي ِكَتابٍ :مث قال تعاىل ،اجلملة فيها إثبات العلم
على ابن حممود  ويف هذه اآلية أبلغ رد ،اجلملة فيها إثبات الكتابة
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حيث مجع بني ما فرق اهللا بينه فزعم أن الكتابة عبارة عن العلم 
  . القائم بذات اهللا

َما أََصاَب ِمْن  :تعاىل يف سورة احلديداآلية الثانية قوله 
ُمِصيَبٍة ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي أَْنفُِسكُْم إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ِمْن قَْبلِ أَنْ َنْبَرأََها 

ِلكَْي لَا َتأَْسْوا َعلَى َما فَاَتكُْم َولَا * ِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري إِنَّ ذَ
قال ابن َتفَْرُحوا بَِما َآَتاكُْم َواللَُّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ ُمْخَتالٍ فَُخورٍ

 َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي الْأَْرضِ :اجلوزي يف تفسريه قوله تعاىل
من  وال يف أنفسكمت ونقص الثمار يعين قحط املطر وقلة النبا:

ِمْن وهو اللوح احملفوظ  إِلَّا ِفي ِكَتابٍاألمراض وفقد األوالد 
إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه خنلقها يعين األنفس  :أي قَْبلِ أَنْ َنْبَرأََها

إثبات ذلك على كثرته هني على اهللا عز وجل انتهى،  :أي َيِسٌري
  . كثري حنو ذلك ويف تفسري البغوي وابن
وب حدثنا ابن علية عن منصور بن قحدثين يع :وقال ابن جرير

كنت جالسا مع احلسن فقال رجل سله عن قوله  :عبد الرمحن قال
َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي أَْنفُِسكُْم إِلَّا ِفي : تعاىل 

سبحان اهللا ومن  :نها فقالفسألته ع ِكَتابٍ ِمْن قَْبلِ أَنْ َنْبَرأََها
ففي كتاب اهللا من  واألرضيشك يف هذا كل مصيبة بني السماء 

  . قبل أن يربأ النسمة
وهذه اآلية العظيمة من أدل دليل على القدرية  :قال ابن كثري

إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه  :وقوله تعاىل ،نفاة العلم السابق قبحهم اهللا
قبل كوهنا وكتابته هلا طبق ما  ألشياءاأي أن علمه تعاىل  َيِسٌري
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يوجد يف حينها سهل على اهللا عز وجل ألنه يعلم ما كان وما 
ِلكَْي : وقوله تعاىل  ،يكون وما مل يكن لو كان كيف كان يكون

أعلمناكم  :أي لَا َتأَْسْوا َعلَى َما فَاَتكُْم َولَا َتفَْرُحوا بَِما َآَتاكُْم
لألشياء قبل كوهنا وتقديرنا الكائنات قبل بتقدم علمنا وسبق كتابتنا 

وجودها لتعلموا أن ما أصابكم مل يكن ليخطئكم وما أخطأكم مل 
يكن ليصيبكم فال تأسوا على ما فاتكم ألنه لو قدر شيء لكان 

َولَا َتفَْرُحوا بَِما َآَتاكُْم  أي أعطاكم، أي ال تفخروا على الناس
بسعيكم وال كدكم وإمنا هو  مبا أنعم اهللا به عليكم فإن ذلك ليس

عن قدر اهللا ورزقه لكم فال تتخذوا نعم اهللا أشرا وبطرا تفخرون هبا 
 َواللَُّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ ُمْخَتالٍ فَُخورٍ :على الناس، وهلذا قال تعاىل

  . انتهى. 
َوَما ِمْن غَاِئَبٍة ِفي  :قوله تعاىل يف سورة النمل اآلية الثالثة

قال ابن اجلوزي يف تفسريه  لْأَْرضِ إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍالسََّماِء َوا
َوَما ِمْن غَاِئَبٍة  : أي وما من مجلة غائبةٍإِلَّا ِفي ِكَتابٍ ُمبِني 

  . انتهى .اللوح احملفوظ :يعين
أي مجلة غائبة من :  َوَما ِمْن غَاِئَبٍةوقال البغوي يف تفسريه 

ِفي السََّماِء َوالْأَْرضِ إِلَّا ِفي ب مكتوم سر وخفي أمر وشيء غائ
  . انتهى. يف اللوح احملفوظ  :أي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ

أي ما من خصلة  :وقال القرطيب يف الكالم على هذه اآلية
غائبة عن اخللق إال واهللا عامل هبا قد أثبتها يف أم الكتاب عنده 

ي هو فكيف خيفي عليه ما يسر هؤالء وما يعلنونه، وقيل أي كل ش
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مثبت يف أم الكتاب خيرجه لألجل املؤجل له فالذي يستعجلونه من 
العذاب له أجل مضروب ال يتأخر عنه وال يتقدم عليه، والكتاب 
اللوح احملفوظ أثبت اهللا فيه ما أراد ليعلم بذلك من يشاء من 

  . انتهى. مالئكته 
ِفي  َوَما ِمْن َدابٍَّة :قوله تعاىل يف سورة هود اآلية الرابعة 

الْأَْرضِ إِلَّا َعلَى اللَِّه رِْزقَُها َوَيْعلَُم ُمْسَتقَرََّها َوُمْسَتْوَدَعَها كُلٌّ ِفي 
أي كل مثبت يف اللوح احملفوظ قبل  :قال البغوي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ

  . وهذا قول املفسرين :خلقها، قال ابن اجلوزي
َمفَاِتُح  َوِعْنَدُه :تعاىل يف سورة األنعاماآلية اخلامسة قوله 

الَْغْيبِ لَا َيْعلَُمَها إِلَّا ُهَو َوَيْعلَُم َما ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َوَما َتْسقُطُ ِمْن 
َوَرقٍَة إِلَّا َيْعلَُمَها َولَا َحبٍَّة ِفي ظُلَُماِت الْأَْرضِ َولَا َرطْبٍ َولَا َيابِسٍ 

يء مما هو موجود وال ش :ابن جرير يقول :قال إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ
أو مما سيوجد ومل يوجد بعد إال وهو مثبت يف اللوح احملفوظ 
مكتوب ذلك فيه ومرسوم عدده ومبلغه والوقت الذي يوجد فيه 

يعين الكل مكتوب يف اللوح  :واحلال اليت يفين عليها، وقال البغوي
  . احملفوظ

َوَما َتكُونُ ِفي  :قوله تعاىل يف سورة يونس اآلية السادسة
َشأٍْن َوَما َتْتلُو ِمْنُه ِمْن قُْرَآٍن َولَا َتْعَملُونَ ِمْن َعَملٍ إِلَّا كُنَّا َعلَْيكُْم 
ُشُهوًدا إِذْ ُتِفيُضونَ ِفيِه َوَما َيْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمثْقَالِ ذَرٍَّة ِفي 

إِلَّا ِفي ِكَتابٍ الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّماِء َولَا أَْصَغَر ِمْن ذَِلَك َولَا أَكَْبَر 
قال ابن عباس رضي اهللا عنهما  :قال ابن اجلوزي يف تفسريه ُمبِنيٍ
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  . هو اللوح احملفوظ :هو اللوح احملفوظ، وقال البغوي يف تفسريه:
َواللَُّه َخلَقَكُْم ِمْن  :قوله تعاىل يف سورة فاطر اآلية السابعة

ْزَواًجا َوَما َتْحِملُ ِمْن أُْنثَى َولَا ُتَرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ َجَعلَكُْم أَ
َتَضُع إِلَّا بِِعلِْمِه َوَما ُيَعمَُّر ِمْن ُمَعمَّرٍ َولَا ُيْنقَُص ِمْن ُعُمرِِه إِلَّا ِفي 

قال سعيد  :قال البغوي يف تفسريه ِكَتابٍ إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري
كذا سنة مث مكتوب يف أم الكتاب عمر فالن كذا و :بن جبري

يكتب أسفل من ذلك ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثالثة أيام حىت 
املعىن ما يذهب من  :ينقطع عمره، وقال ابن اجلوزي يف تفسريه

مث قول سعيد بن  -عمر هذا املعمر يوم أو ليلة إال وذلك مكتوب 
وهذا املعىن يف رواية ابن جبري عن ابن  -جبري الذي تقدم مث قال 

كرمة وأبو مالك يف آخرين، فأما الكتاب فهو عباس وبه قال ع
  . انتهى. اللوح احملفوظ 

َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي  :قوله تعاىل يف سورة األنعام اآلية الثامنة
الْأَْرضِ َولَا طَاِئرٍ َيِطُري بَِجَناَحْيِه إِلَّا أَُمٌم أَْمثَالُكُْم َما فَرَّطَْنا ِفي 

َما فَرَّطَْنا ِفي عباس رضي اهللا عنهما  قال ابن الِْكَتابِ ِمْن َشْيٍء
ما تركنا شيئا إال قد كتبناه يف أم الكتاب :  الِْكَتابِ ِمْن َشْيٍء

رواه ابن جرير، وعن عبد الرمحن بن زيد حنو ذلك رواه ابن جرير 
أي يف :  َما فَرَّطَْنا ِفي الِْكَتابِ :وقال البغوي يف قوله ،أيضا

  . اللوح احملفوظ
قَالَ ِعلُْمَها ِعْنَد َربِّي  :قوله تعاىل يف سورة طه التاسعةاآلية 

يعين يف اللوح :قال البغوي  ِفي ِكَتابٍ لَا َيِضلُّ َربِّي َولَا َيْنَسى



  

  ٦٣  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

  . احملفوظ، وكذا قال ابن اجلوزي وابن كثري
َيْمُحوا اللَُّه َما َيَشاُء  :قوله تعاىل يف سورة الرعد اآلية العاشر

أي أصل الكتاب وهو  :قال البغوي ِعْنَدُه أُمُّ الِْكَتابَِوُيثْبُِت َو
قال  :اللوح احملفوظ الذي ال ُيبدل وال ُيغري، وقال ابن اجلوزي

  . وهو اللوح احملفوظ الذي أثبت فيه ما يكون وحيدث :املفسرون
إِنَّا َنْحُن  :قوله تعاىل يف سورة يس اآلية احلادية عشرة 

كُْتُب َما قَدَُّموا َوَآثَاَرُهْم َوكُلَّ َشْيٍء أْحَصْيَناُه ِفي ُنْحيِي الَْمْوَتى َوَن
أي ومجيع الكائنات مكتوب يف كتاب  :قال ابن كثريإَِمامٍ ُمبِنيٍ

هو أم الكتاب  هاهنامسطور مضبوط يف لوح حمفوظ، واإلمام املبني 
قاله جماهد وقتادة وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وقال البغوي وابن 

  . وهو اللوح احملفوظ:  ِفي إَِمامٍ ُمبِنيٍوزي اجل
 :قوله تعاىل يف سورة الزخرف :اآلية الثانية عشرة

ا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ*َوالِْكَتابِ الُْمبِنيِ*حمَوإِنَُّه *إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرَآًنا َعَربِي
 :أي وإنه :كثريقال ابن  ِفي أُمِّ الِْكَتابِ لََدْيَنا لََعِليٌّ َحِكيٌم

اللوح احملفوظ قاله ابن عباس رضي  :أي ِفي أُمِّ الِْكَتابِالقرآن 
ِفي أُمِّ القرآن  :يعين وإنه :وقال البغوي ،اهللا عنهما وجماهد

أصل الكتاب  أُمِّ الِْكَتابِ :يف اللوح احملفوظ قال قتادة الِْكَتابِ
أول ما خلق  :نهماوأم كل شيء أصله، قال ابن عباس رضي اهللا ع

اهللا القلم فأمره أن يكتب مبا يريد أن خيلق فالكتاب عنده مث قرأ 
َوإِنَُّه ِفي أُمِّ الِْكَتابِ لََدْيَنا  فالقرآن مثبت عند اهللا يف اللوح

 ِفي لَْوحٍ َمْحفُوٍظ* َبلْ ُهَو قُْرَآنٌ َمجِيٌد  :احملفوظ كما قال
د اهللا عز وجل يف اللوح وكذا قال ابن اجلوزي القرآن مثبت عن
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  . احملفوظ
إِنَُّه لَقُْرَآنٌ  :قوله تعاىل يف سورة الواقعة اآلية الثالثة عشرة

 ِفي ِكَتابٍ َمكُْنوٍن :قال البغوي ِفي ِكَتابٍ َمكُْنوٍن* كَرٌِمي 
 ِفي ِكَتابٍ :مصون عند اهللا يف اللوح احملفوظ، وقال ابن اجلوزي

أنه  :لوح احملفوظ قاله ابن عباس والثاينأنه ال :فيه قوالن أحدمها
  . املصحف الذي بأيدينا قاله جماهد وقتادة

قَْد َعِلْمَنا َما  :)ق(قوله تعاىل يف سورة  اآلية الرابعة عشرة
قال ابن اجلوزي أي  َتْنقُُص الْأَْرُض ِمْنُهْم َوِعْنَدَنا ِكَتاٌب َحِفيظٌ

نهم وهو اللوح م األرضحافظ لعددهم وأمسائهم وملا تنقص :
َوِعْنَدَنا :احملفوظ قد أثبت فيه ما يكون، وقال البغوي يف قوله تعاىل

حمفوظ من الشياطني ومن أن يدرس ويتغري وهو  ِكَتاٌب َحِفيظٌ
  . انتهى . اللوح احملفوظ 

َبلْ ُهَو  :قولة تعايل يف سورة الربوج اآلية اخلامسة عشرة
هو أم الكتاب ومنه  :قال البغوي فُوٍظِفي لَْوحٍ َمْح* قُْرَآنٌ َمجِيٌد 

تنسخ الكتب حمفوظ من الشياطني ومن الزيادة فيه والنقصان، وقال 
أي هو يف املأل األعلى  :وقال ابن كثري ،ابن اجلوزي حنو ذلك

  . انتهى .حمفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل
َشْيٍء  َوكُلَّ :قوله تعاىل يف سورة النبأ اآلية السادسة عشرة

عمال بيناه يف أي وكل شيء من األ :قال البغويأَْحَصْيَناُه ِكَتاًبا
وقال  َوكُلَّ َشْيٍء أْحَصْيَناُه ِفي إَِمامٍ ُمبِنيٍ :اللوح احملفوظ كقوله

وكل شيء من األعمال أثبتناه يف  :قال املفسرون :ابن اجلوزي
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  . انتهى .اللوح احملفوظ
محد يف كتاب السنة وأبو بكر وروى عبد اهللا بن اإلمام أ

كنت جالسا مع ابن  :اآلجري يف كتاب الشريعة عن طاوس قال
أيف احللقة  :عباس رضي اهللا عنهما يف حلقة فذكروا أهل القدر فقال

َوقََضْيَنا إِلَى َبنِي إْسراِئيلَ ِفي  :منهم أحد فآخذ برأسه مث أقرأ عليه
مث اقرأ  رََّتْينِ َولََتْعلُنَّ ُعلُوا كَبًِرياالِْكَتابِ لَُتفِْسُدنَّ ِفي الْأَْرضِ َم

إسناد كل منهما  ،آيات يف القرآن -عليه آية كذا وآية كذا 
  . صحيح على شرط الشيخني

سراء هي اآلية السابعة عشرة من وهذه اآلية من سورة اإل
قال . اآليات الدالة على كتابة املقادير على أحد القولني فيها 

 َوقََضْيَنا إِلَى َبنِي إْسراِئيلَ ِفي الِْكَتابِ :ز وجلقوله ع :البغوي
أي أعلمناهم وأخربناهم فيما آتيناهم من الكتاب أهنم سيفسدون، 

يعين وقضينا عليهم فإىل  :وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما وقتادة
واملراد بالكتاب اللوح احملفوظ انتهى وذكر ابن اجلوزي  ،مبعىن على

  . لكيف تفسريه حنو ذ
لَْولَا ِكَتاٌب  :قوله تعاىل يف سورة األنفال :اآلية الثامنة عشر

قال أبو جعفر  ِمَن اللَِّه َسَبَق لََمسَّكُْم ِفيَما أََخذُْتْم َعذَاٌب َعِظيٌم
يقول تعاىل ذكره ألهل بدر الذين غنموا وأخذوا من  :ابن جرير

يقول لوال قضاء من  لَْولَا ِكَتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَقاألسرى الفداء 
اهللا سبق لكم أهل بدر يف اللوح احملفوظ بأن اهللا ُمحل لكم الغنيمة، 
وأن اهللا قضى فيما قضى أنه ال يضل قوما بعد إذ هداهم حىت يبني 
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هلم ما يتقون، وأنه ال يعذب أحدا شهد املشهد الذي شهدمتوه ببدر 
لكم من اهللا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناصرا دين اهللا لنا

لذي قلنا يف ذلك بأخذكم الغنيمة والفداء عذاب عظيم، وبنحو ا
  . انتهى. قال أهل التأويل

 :قال ابن عباس رضي اهللا عنهما :وقال البغوي يف تفسريه
واألمم وكانوا إذا أصابوا شيئا من  األنبياءكانت الغنائم حراما على 

ء فتأكله، فلما الغنائم جعلوه للقربان فكانت تنزل نار من السما
كان يوم بدر أسرع املؤمنون يف الغنائم وأخذوا الفداء فأنزل اهللا عز 

لوال قضاء من اهللا سبق  :يعين  لَْولَا ِكَتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَقوجل 
  . يف اللوح احملفوظ بأنه ُيحل لكم الغنائم

بن أيب طلحة عن ابن  يقال عل :وقال ابن كثري يف تفسريه
يف أم الكتاب  :يعين لَْولَا ِكَتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَق :عباس يف قوله

األول أن املغامن واألسارى حالل لكم ملسكم فيما أخذمت من 
  . انتهى. األسارى عذاب عظيم 

النصوص من السنة على إثبات كتابة املقادير فهي كثرية  أما
 جدا وقد تقدم منها ثالثة أحاديث، أوهلا حديث عبد اهللا بن عمرو

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه  :بن العاصي رضي اهللا عنهما قال
كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات « :وسلم يقول

رواه اإلمام  »وعرشه على املاء :واألرض خبمسني ألف سنة قال
أمحد يف كتاب السنة  اإلمامأمحد ومسلم والترمذي وعبد اهللا بن 

هذا  :هذا لفظ مسلم وقال الترمذيواآلجري يف كتاب الشريعة و



  

  ٦٧  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

  . حديث حسن صحيح غريب
املراد حتديد وقت  :قال العلماء :قال النووي يف شرح مسلم

غريه ال أصل التقدير فإن ذلك أزيل ال  أوالكتابة يف اللوح احملفوظ 
  . انتهى. أول له 

جاء  :حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال :الثاين
يا رسول اهللا بني لنا ديننا كأنا  :ن جعشم فقالسراقة بن مالك ب

خلقنا اآلن فيم العمل اليوم أفيم جفت به األقالم وجرت به املقادير 
بل فيما جفت به األقالم وجرت به « :قال ؟أم فيما نستقبل

رواه  »اعملوا فكل ميسر« :فقال ؟ففيم العمل :قال »املقادير
، وعبد اهللا بن اإلمام أمحد أمحد، وأبو داود الطيالسي، ومسلم اإلمام

  . يف كتاب السنة، وأبو بكر اآلجري يف كتاب الشريعة
وقد رواه ابن حبان يف صحيحه ولفظه عن جابر رضي اهللا عنه 

يا رسول اهللا أخربنا عن أمرنا كأننا ننظر  :أن سراقة بن جعشم قال
ل ب« :مبا يستأنف قال أوأمبا جرت به األقالم وثبتت به املقادير  إليه

 :قال ؟ففيم العمل إذا :قال »مبا جرت به األقالم وثبتت به املقادير
سراقة فال أكون أبداً أشد اجتهادا يف  :قال »اعملوا فكل ميسر«

  . العمل مين اآلن
أي  »جفت به األقالم« :قوله :قال النووي يف شرح مسلم

مضت به املقادير وسبق علم اهللا تعاىل به ومتت كتابته يف اللوح :
فوظ وجف القلم الذي كتب به، وامتنعت فيه الزيادة والنقصان، احمل

وكتاب اهللا تعاىل ولوحه وقلمه والصحف املذكورة  :قال العلماء
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يف األحاديث كل ذلك مما جيب اإلميان به، وأما كيفية ذلك وصفته 
ال مبا شاء واهللا إاهللا تعاىل وال حييطون بشيء من علمه  إىلفعلمها 

  . انتهى. أعلم 
حديث عمران بن حصني رضي اهللا عنهما أن رجال من  لثالثا

يا رسول  :من مزينة أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أوجهينة 
اهللا أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه شيء قضى عليهم أو 
مضى عليهم يف قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم 

بل شيء « :ت عليهم به احلجة قالصلى اهللا عليه وسلم واختذ
 ؟فلم يعملون إذا يا رسول اهللا :قال »قضى عليهم ومضى عليهم

من كان اهللا عز وجل خلقه لواحدة من املنزلتني يهيئه « :قال
َوَنفْسٍ َوَما َسوَّاَها لعملها وتصديق ذلك يف كتاب اهللا عز وجل 

أمحد وأبو داود  ماماإلرواه  »فَأَلَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتقَْواَها* 
  . الطيالسي ومسلم

وأبو داود من حديث ابن عمر رضي  أيضاأمحد  اإلماموروى 
   . احلديث الرابعاهللا عنهما حنوه وهو 
عمران بن حصني رضي اهللا عنهما قال احلديث اخلامس  :عن

دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعقلت ناقيت بالباب فأتاه 
قد  :، قالوا»اقبلوا البشري يا بين متيم« :ناس من بين متيم فقال

 :بشرتنا فأعطنا مرتني مث دخل عليه ناس من أهل اليمني فقال
قد  :، قالوا»اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ مل يقبلها بنو متيم«

كان « :جئناك نسألك عن هذا األمر قال :قبلنا يا رسول اهللا قالوا



  

  ٦٩  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

ملاء وكتب يف الذكر اهللا ومل يكن شيء غريه وكان عرشه على ا
رواه البخاري هبذا اللفظ » كل شيء وخلق السموات واألرض

  . هذا حديث حسن صحيح :والترمذي خمتصرا وقال الترمذي
أمحد بإسناد صحيح ولفظه عن عمران ابن  اإلماموقد رواه 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :حصني رضي اهللا عنهما قال
قد بشرتنا فأعطنا قال  :قالوا :قال »يماقبلوا البشرى يا بين مت«:
قد قبلنا فأخربنا عن  :قالوا :قال »اقبلوا البشرى يا أهل اليمن«

كان اهللا تبارك وتعاىل قبل كل « :قال ؟أول هذا األمر كيف كان
شيء وكان عرشه على املاء وكتب يف اللوح احملفوظ ذكر كل 

كان «فيه  :ورواه أبو بكر اآلجري يف كتاب الشريعة وقال »شيء
اهللا عز وجل ومل يك شيء وكان عرشه على املاء مث كتب يف 

  . »الذكر كل شيء قبل أن خيلق السموات واألرض
 :عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال احلديث السادس

يا أبتاه  :دخلت على عبادة وهو مريض أختايل فيه املوت فقلت
لن تطعم طعم  يا بين أنك :جلسوين قالأ :أوصين واجتهد يل، فقال

اإلميان ومل تبلغ حقه حقيقة العلم باهللا تبارك وتعاىل حىت تؤمن 
يا أبتاه فكيف يل أن أعلم ما خري  :قلت :قال ،بالقدر خريه وشره
تعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك وما أصابك  :القدر وشره، قال

مل يكن ليخطئك، يا بين إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اكتب  :إن أول ما خلق اهللا تبارك وتعاىل القلم مث قال« :يقول

ن إ ؛يا بين »يوم القيامة إىلفجرى يف تلك الساعة مبا هو كائن 
  . أمحد اإلمامرواه  ،مت ولست على ذلك دخلت النار
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مسعت رسول  :وقد رواه أبو داود السجستاين بنحوه وقال فيه
لق اهللا تعاىل القلم إن أول ما خ« :اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

اكتب مقادير  :قال ؟رب وماذا أكتب :فقال ،له اكتب :فقال
إين مسعت رسول اهللا صلى  ؛يا بين »كل شيء حىت تقوم الساعة

ويف  »من مات على غري هذا فليس مين« :اهللا عليه وسلم يقول
أول ما « :مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول :رواية ألمحد قال

 ؟وما أكتب :قال ،اكتب :مث قال له ،رك وتعاىل القلمخلق اهللا تبا
  . »أن تقوم الساعة إىلفاكتب ما يكون وما هو كائن  :قال

مسعت رسول اهللا صلى اهللا  :ورواه أبو داود الطيالسي وقال فيه
 ،اكتب :فقال ،إن أول ما خلق اهللا القلم«  :عليه وسلم يقول

كان وما هو كائن اكتب القدر ما  :قال ؟رب ما أكتب يا :فقال
  .»األبد إىل

مسعت  :ورواه أبو بكر اآلجري يف كتاب الشريعة وقال فيه
إن أول شيء خلقه اهللا عز « :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

أكتب القدر  :قال ؟وما أكتب :قال ،اكتب :وجل القلم فقال
  . »يوم القيامة إىلفجرى تلك الساعة مبا هو كائن 

طريق أيب داود الطياليسي حدثنا عبد  ورواه الترمذي من
رباح فقلت  أيبقدمت مكة فلقيت عطاء بن  :الواحد بن سليم قال

يا بين أتقرأ  :يا أبا حممد أن أهل البصرة يقولون يف القدر قال :له
* حم  :فقرأت :قال ،فاقرأ الزخرف :قال ،نعم :القرآن قلت

َوإِنَُّه * ْرَآًنا َعَربِيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ إِنَّا َجَعلَْناُه قُ* َوالِْكَتابِ الُْمبِنيِ 



  

  ٧١  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

 ؟أتدري ما أم الكتاب :فقال ِفي أُمِّ الِْكَتابِ لََدْيَنا لََعِليٌّ َحِكيٌم
فإنه كتاب كتبه اهللا قبل أن خيلق  :قال ،اهللا ورسوله أعلم :قلت

 :فيه أن فرعون من أهل النار وفيه األرضالسموات وقبل أن خيلق 
َّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ َوَتبََّتب .فلقيت الوليد بن عبادة بن  :قال عطاء

الصامت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألته ما كان 
يا بين اتق اهللا  :دعاين أيب فقال يل :وصية أبيك عند املوت قال

واعلم أنك لن تتقي اهللا حىت تؤمن باهللا وتؤمن بالقدر كله خريه 
على غري هذا دخلت النار إين مسعت رسول اهللا وشره، فإن مت 

 :ل ما خلق اهللا القلم فقالأوإن « :صلى اهللا عليه وسلم يقول
القدر ما كان وما هو  ،اكتب :قال ؟ما أكتب :فقال ،اكتب
  . هذا حديث غريب من هذا الوجه :قال الترمذي »األبد إىلكائن 

 :عن أُبـي بن كعب رضي اهللا عنه قال :احلديث السابع
أول ما خلق اهللا « :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  . رواه رزين »األبد إىلفجرى مبا هو كائن  ،اكتب :القلم فقال له
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا  :احلديث الثامن

إن أول شيء خلقه اهللا القلم وأمره أن « :صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ورجاله ثقات :بزار قال اهليثميرواه ال »يكتب كل شيء

أمحد يف كتاب السنة ولفظه أن  اإلماموقد رواه عبد اهللا بن 
إن أول ما خلق اهللا القلم « :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  . رواته كلهم ثقات »فأمره فكتب كل شيء يكون
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى  :احلديث التاسع
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اكتب فجرى مبا  :ملا خلق اهللا القلم قال له« :لم قالاهللا عليه وس
ورجاله  :رواه الطرباين قال اهليثمي »قيام الساعة إىلهو كائن 

  . ثقات
مسعت  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال :احلديث العاشر

إن أول شيء خلق اهللا عز « :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
وما  :قال ،اكتب :دواة، مث قالوجل القلم، مث خلق النون وهي ال

اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل أو أثر أو  :قال ؟أكتب
يوم القيامة،  إىلرزق أو أجل فكتب ما يكون وما هو كائن 

مث ختم على  ،ن َوالْقَلَمِ َوَما َيْسطُُرونَ :فذلك قوله عز وجل
تاب رواه اآلجري يف ك »يوم القيامة إىلالقلم فلم ينطق وال ينطق 

  . الشريعة
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه  :احلديث احلادي عشر

ركب خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما فقال له رسول 
يا غالم إين معلمك كلمات احفظ اهللا « :اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حيفظك احفظ اهللا جتده جتاهك، وإذا سألت فاسأل اهللا وإذا 
علم أن األمة لو اجتمعوا على أن استعنت فاستعن باهللا، وا

ينفعوك مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك ولو اجتمعوا على 
أن يضروك مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك، رفعت 

هذا  :امحد والترمذي وقال اإلمامرواه  »األقالم وجفت الصحف
  . حديث حسن صحيح

 :قلت :قال هريرة رضي اهللا عنه أيبعن  :احلديث الثاين عشر



  

  ٧٣  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

يا رسول اهللا إين رجل شاب وأخاف العنت وال أجد ما أتزوج به 
 ؛فسكت عين مث قلت له ؛فسكت عين مث قلت له يأال أختص

يا أبا هريرة جف القلم مبا أنت الق فاختص « :فسكت مث قال
  . رواه البخاري والنسائي »على ذلك أو ذر

لقلم مبا جف ا«:قوله  :قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري
أي نفذ املقدور مبا كتب يف اللوح احملفوظ فبقي القلم  »أنت الق

  . الذي كتب به جافا ال مداد فيه لفراغ ما كتب به
) جف القلم(يف الكالم على هذا احلديث  أيضاوقال احلافظ 

أن الذي كتب يف اللوح احملفوظ ال  إىلفرغت الكتابة إشارة  أي:
راغ من الكتابة ألن الصحيفة حال يتغري حكمه، فهو كناية عن الف

كتابتها تكون رطبة أو بعضها وكذلك القلم فإذا انتهت الكتابة 
هو من إطالق الالزم على  :جفت الكتابة والقلم، وقال الطييب

امللزوم ألن الفراغ من الكتابة يستلزم جفاف القلم عن مداده، قال 
. بعيد أن كتابة ذلك انقضت من أمد إىلوفيه إشارة  :ابن حجر

معين جف القلم أي مل يكتب بعد ذلك شيئا، وكتاب  :وقال عياض
اهللا ولوحه وقلمه من غيبه ومن علمه الذي يلزمنا اإلميان به وال 

  . انتهى. يلزمنا معرفة صفته 
 :قال احلافظ ابن حجر »ذر أوفاختص على ذلك « :وقوله

 :ليس األمر فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد وهو كقوله تعاىل
َوقُلِ الَْحقُّ ِمْن َربِّكُْم فََمْن َشاَء فَلُْيْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلَْيكْفُْر 

مل تفعل فالبد من نفوذ القدر وليس فيه تعرض  أوواملعىن إن فعلت 
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للخصاء، وحمصل اجلواب أن مجيع األمور بتقدير اهللا يف األزل 
   .انتهى. فاخلصاء وتركه سواء فإن الذي قدر البد أن يقع 

عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي احلديث الثالث عشر 
إن « :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول :اهللا عنهما قال

اهللا عز وجل خلق خلقه يف ظلمة مث ألقى عليهم من نوره فمن 
أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف 

مام أمحد والترمذي والبزار رواه اإل »القلم على علم اهللا عز وجل
رجال  :هذا حديث حسن، وقال اهليثمي :والطرباين، وقال الترمذي

أحد إسنادي أمحد ثقات، وقد رواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم 
صحيح قد تداوله األئمة وقد احتجا جبميع  :يف مستدركه وقال

لى يف تلخيصه ع :وقال الذهيب ،رواته مث مل خيرجاه وال أعلم له علة
  . شرطهما وال علة له

إن عبد اهللا بن  :ويقال :قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري
طاهر أمري خراسان للمأمون سأل احلسني بن الفضل عن قوله تعاىل 

:كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن فأجاب هي شئون  ،مع هذا احلديث
  . انتهى. وقبل رأسه  إليهيبديها ال شئون يبتديها فقام 

إن أول ما خلق اهللا « :ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قالوعن 
اكتب ما هو كائن  :قال ؟ما أكتب :قال ،اكتب :القلم قال له

رواه عبد اهللا بن اإلمام أمحد يف كتاب السنة  »يوم القيامة إىل
  . وإسناده صحيح على شرط البخاري

م إن أول ما خلق اهللا القل«: وعنه أيضا رضي اهللا عنه أنه قال 
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َوإِنَُّه ِفي فأمره أن يكتب ما يريد أن خيلق فالكتاب عنده مث قرأ 
أمحد يف  اإلمامرواه عبد اهللا بن  »أُمِّ الِْكَتابِ لََدْيَنا لََعِليٌّ َحِكيٌم

  . كتاب السنة ورجاله ثقات
أيضا رضي اهللا عنه أنه قال أول ما خلق اهللا القلم « :وعن

اكتب القدر فجرى مبا  :قال ؟وماذا أكتب :قال ،اكتب :قال
رواه ابن جرير بإسناد  »قيام الساعة  إىليكون من ذلك اليوم 

ورواه أبو بكر اآلجري يف كتاب  ،صحيح على شرط الشيخني
وإسناده  »وكان عرشه على املاء«الشريعة بنحوه وزاد يف آخره 

اكم يف مستدركه بنحو صحيح على شرط الشيخني وقد رواه احل
صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه  :لوقا يرواية اآلجر

  . ووافقه الذهيب يف تلخيصه
أول ما خلق اهللا القلم « :وعنه أيضا رضي اهللا عنه أنه قال

خلقه من هجاء قبل األلف والالم فتصور قلما من نور فقيل له 
يوم  إىلمبا يكون  :قال ؟رب مباذا يا :أجر يف اللوح احملفوظ قال
لق وكل باخللق حفظة حيفظون عليهم القيامة فلما خلق اهللا اخل

َهذَا أعماهلم فلما قامت القيامة عرضت عليهم أعماهلم وقيل 
مث  ِكَتاُبَنا َيْنِطُق َعلَْيكُْم بِالَْحقِّ إِنَّا كُنَّا َنْسَتْنِسُخ َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ

ألستم عربا هل  :قال ابن عباس. عرض بالكتابني فكانا سواء 
 :رواه احلاكم يف مستدركه وقال »؟ال من كتابتكون النسخة إ

  . صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب يف تلخيصه
إن اهللا جل ذكره خلق « :رضي اهللا عنه أنه قال أيضاوعنه 
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العرش فاستوى عليه، مث خلق القلم فأمره أن جيري بإذنه فقال 
من مبا أنا خالق وكائن يف خلقي  :قال ؟رب أجري مبا يا :القلم
أثر يعين به العمل أو رزق أو أجل،  أونفس  أونبات  أوقطر 

يوم القيامة فأثبته اهللا يف الكتاب  إىلفجرى القلم مبا هو كائن 
  . رواه ابن أيب حامت والطرباين »املكنون عنده حتت العرش

هنا اإن ه :قيل البن عباس رضي اهللا عنهما :وعن جماهد قال
هنم يكذبون بكتاب اهللا عز وجل إ« :قوما يقولون يف القدر فقال

آلخذن بشعر أحدهم فألنصونه، إن اهللا عز وجل كان عرشه 
على املاء قبل أن خيلق شيئا، مث خلق فكان أول ما خلق القلم مث 

قيام الساعة، وإمنا  إىلفكتب ما هو كائن  ،اكتب :أمره فقال
رواه اآلجري يف كتاب  »جتري الناس على أمر قد فرغ منه

  . الشريعة
  . أخذ بناصيته أيقوله فألنصونه 

وهذه اآلثار عن ابن عباس رضي اهللا عنهما هلا حكم املرفوع 
  : ألنه ال دخل للرأي يف مثل هذا وإمنا يقال عن توقيف

  :وقد قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف الكافية الشافية
ـ      واذكر حديث السبق للتقـدير والـ

ــان    ــع ذي األعي ــل مجي ــت قب توقي
ـ   مخ    سني ألفا من سـنني عـدها الـ
ــوان     ــذي األك ــابقة ل ــار س  خمت

  هذا وعرش الـرب فـوق املـاء مـن     
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قبــل الســنني مبــدة وزمــان      
   والنــاس خمتلفــون يف القلــم الــذي

ــديان   ــن ال ــه م ــب القضــاء ب  كت
   ؟هل كان قبل العـرش أو هـو بعـده   

ــذاين    ــال اهلم ــد أيب الع ــوالن عن  ق
ــل   ــرش قب ــق أن الع ــهواحل    ألن

ــان     ــان ذا أرك ــة ك ــل الكتاب  قب
ــت  ــريف تعقب ــم الش ــة القل   وكتاب

ــان     ــل زم ــري فص ــن غ ــاده م إجي
ــذا   ــب ك ــال اكت ــراه اهللا ق ــا ب   مل

ــان    ــأمر اهللا ذا جريـ ــدا بـ  فغـ
  فجــرى مبــا هــو كــائن أبــدا إىل 

ــرمحن      ــدرة ال ــاد بق ــوم املع  ي
قادير حاديث على كتابة املومما ذكرته من نصوص اآليات واأل

قادير وعلى الكتاب املبني الذي كتبت وعلى القلم الذي كتبت به امل
فيه املقادير أبلغ رد على ابن حممود فيما زعمه من أن كتابة املقادير 
عبارة عن العلم القائم بذات اهللا وسبق علمه باألشياء قبل وقوعها 

  . وأن ذلك مبثابة املكتوب املضبوط يف علم اهللا
ره ابن القيم رمحه اهللا تعاىل من إمجاع وقد تقدم ما ذك

يوم  إىلالصحابة والتابعني ومجيع أهل السنة واحلديث أن كل كائن 
  . القيامة فهو مكتوب يف أم الكتاب
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أبو العباس ابن تيمية رمحه  اإلسالموتقدم أيضا ما ذكره شيخ 
اهللا تعاىل عن أهل السنة واجلماعة أهنم يؤمنون خبلق اهللا لكل شيء، 

رته على كل شيء، ومشيئته لكل ما كان، وعلمه باألشياء قبل وقد
أن تكون وتقديره هلا وكتابته إياها قبل أن تكون، ويف هذا أبلغ رد 

  . على ابن حممود
اإلذعان  إىلوإمنا ذكرت هذا لتقريب األذهان  :وأما قوله
  . باإلميان بالقرآن
قدر مما أن يقال ليست رسالة ابن حممود يف القضاء وال :فجوابه

اإلذعان باإلميان بالقرآن، وإمنا هي مما يقرب  إىليقرب األذهان 
اإلذعان بقول غالة القدرية الذين ينكرون كتابة املقادير  إىلاألذهان 

قبل خلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة، وقد تبعهم ابن 
أن  ١٥وصفحة  ١٣حممود على قوهلم الباطل حيث زعم يف صفحة 

عبارة عن العلم القائم بذات اهللا وسبق علمه باألشياء  كتابة املقادير
فبل وقوعها وأن ذلك مبثابة املكتوب املضبوط يف علم اهللا عرب عنها 
سبحانه بالكتابة هذا كالمه وهو صريح يف نفي الكتابة كما تقدم 

  . بيان ذلك
وعلمه  ،فهو سبحانه يعلم باملصيبة قبل وقوعها وأما قوله

الذي أوقع املصاب يف املصيبة وإمنا وقعت سبحانه هبا ليس هو 
  . باألسباب املترتبة على وقوعها

إن املصائب كلها بقضاء وقدر وأسباهبا بقضاء وقدر  :فقال
فالكل معلوم للرب تبارك وتعاىل يف األزل ومكتوب يف اللوح 



  

  ٧٩  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

ومن زعم . خبمسني ألف سنة واألرضاحملفوظ قبل خلق السموات 
وحدها ومل تكن بقضاء وقدر سابق فهو  أن املصائب تقع باألسباب

من القدرية الذين مساهم النيب صلى اهللا عليه وسلم جموس هذه 
  . األمة

  :ما نصه ١٨و  ١٧قال ابن حممود يف صفحة : التنبيه الرابع
وهنا حديث جيادل به أهل اجلدل من أهل القدر وهو يف 

لى اهللا قال رسول اهللا ص :الصحيح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
أنت آدم أبو البشر  :ِالْتقى آدم وموسى فقال موسى« :عليه وسلم

خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أمساء كل شيء 
أنت موسى رسول  :فقال آدم ،فبما أخرجتنا ونفسك من اجلنة

اهللا وكلمك اهللا تكليما وقد قرأت التوراة أفال وجدت فيها 
 :ن أخلق بأربعني عاما، قالوذلك قبل أ )وعصى آدم ربه فغوى(

فحج آدم  :قال ،فلم تلومين على أمر قدره عليَّ :بلى قال
  . »موسى

وهذا احلديث من مشكل اآلثار، وقد أحلق به ابن حجر يف فتح 
أمهها أنه خمالف لنص القرآن يف قصة  ،الباري عدة إشكاالت كثرية

َربََّنا ظَلَْمَنا  :ويف قوله َوَعَصى َآَدُم َربَُّه فََغَوى :آدم يف قوله
فلم حيتج آدم على ربه بكتابة املقادير بل اعترف بذنبه  أَْنفَُسَنا

ربه، ومنها أنه يقوي مذهب اجلرب املخالف للكتاب  إىلوجلأ بالتوبة 
والسنة وإمجاع الصحابة وسلف األمة، مث هذا اللقاء هل هو 

من قبورهم باألرواح يف الدنيا أم هو يوم القيامة حني يبعث الناس 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٨٠  

ص  ١١غري ذلك مما ذكر ج  إىل ؟وتسقط عنهم التكاليف الشرعية
٤٠٦  .  

إن : أحدها قوله ،إن يف كالم ابن حممود عدة أخطاء :وأقول
هذا احلديث من مشكل اآلثار، وهذا يقتضي الطعن يف صحة 

فأما  ،احلديث والتوقف عن قبوله وهو قول القدرية كما سيأيت بيانه
عة فإهنم قد تلقوا هذا احلديث بالقبول والتسليم أهل السنة واجلما

  . واتفقوا على صحته وثبوته عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
تفاق رواه عن أيب هذا احلديث ثابت باال :قال ابن عبد الرب

هريرة مجاعة من التابعني وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من 
وقد نقله . انتهى.  وجوه أخرى من رواية األئمة الثقات األثبات

الطبعة األوىل  ١١ج  ٤٠٧احلافظ ابن حجر يف فتح الباري صفحة 
  . هـ١٣٢٥سنة 

من كذب هبذا احلديث  :وقال ابن كثري يف البداية والنهاية
فمعاند ألنه متواتر عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وناهيك به عدالة 

  . انتهى. وحفظا وإتقانا 
تفاق على صحة هذا اال وسيأيت كالم ابن القيم يف ذكر

  . احلديث
من فتح الباري  ١١ج  ٤١٠ونقل احلافظ ابن حجر يف صفحة 

هذا احلديث أصل جسيم ألهل احلق يف  :عن ابن عبد الرب أنه قال
إثبات القدر، وأن اهللا قضى أعمال العباد فكل أحد يصري ملا قدر له 

يف  وليس فيه حجة للجربية وإن كان :قال ،مبا سبق يف علم اهللا



  

  ٨١  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

  . انتهى. بادئ الرأي يساعده 
وفيه حجة ألهل السنة  ١١ج  ٤١٣وقال احلافظ يف صفحة 

  . انتهى. يف إثبات القدر وخلق أفعال العباد 
وما أحسن ما فعله هارون الرشيد مع من استشكل حديث أيب 
هريرة رضي اهللا عنه يف احتجاج آدم وموسى فقد روى اخلطيب 

مسعت علي  :يعقوب بن سفيان قال البغدادي يف تارخيه من طريق
كنت أقرأ حديث األعمش  :قال حممد بن خازم :بن املديين يقول

قال رسول  :عن أيب صاحل علي أمري املؤمنني هارون فكلما قلت
صلى اهللا على سيدي وموالي حىت ذكرت حديث  :قال ،اهللا
 –ومساه علي فذهب علي  -فقال عمه  »التقى آدم وموسى«

من طرح  :وقال ،فغضب هارون :قال ؟أين التقيايا حممد  :فقال
وأمر به فحبس ووكل يب من حشمه من أدخلين إليه يف  ؟إليك هذا

يا حممد واهللا ما هو إال شيء خطر ببايل، وحلف يل  :فقال ،حمبسه
ميان ما مسعت ذلك دقة املال وغري ذلك من مغلظات األبالعتق وص

م وما هو إال شيء من أحد وال جرى بيين وبني أحد يف هذا كال
 إىلفلما رجعت  :خطر ببايل مل جير بيين وبني أحد فيه كالم، قال

هذا الكالم  إليهليدلين على من طرح  :أمري املؤمنني كلمته قال
ميان أنه إمنا هو يا أمري املؤمنني قد حلف بالعتق ومغلظات األ :فقلت

ه فأطلق فأمر ب :شيء خطر ببايل مل جير بيين وبني أحد فيه كالم قال
بعض  إليهيا حممد وحيك إمنا تومهت أنه ألقى  :من احلبس وقال يل

امللحدين هذا الكالم الذي خرج منه فيدلين عليهم فأستبيحهم، وإال 
. قال هذا أو حنوه من الكالم  ،فأنا على يقني أن القرشي ال يتزندق



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٨٢  

  . انتهى
أبو عثمان الصابوين يف عقيدته بإسناده عن حممد ابن  ىورو

كان أبو معاوية الضرير حيدث هارون الرشيد : امت املظفري قالح
فقال عيسى بن  »احتج آدم وموسى«فحدثه حبديث أيب هريرة 

فوثب به  :، قال؟كيف هذا وبني آدم وموسى ما بينهما :جعفر
حيدثك عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتعارضه  :هارون وقال
  . فما زال يقول حىت سكت عنه: بكيف؟ قال

الصابوين هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول اهللا : قال
صلى اهللا عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر 
أشد اإلنكار على من يسلك فيها غري هذا الطريق الذي سلكه 
هارون الرشيد مع من اعترض على اخلرب الصحيح الذي مسعه 

عنه ومل يتلقه بالقبول كما  بكيف على طريق اإلنكار له، واالبتعاد
. جيب أن يتلقى مجيع ما يرد عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  . انتهى
ن ابن حجر أحلق به إشكاالت كثرية يف إ :قوله :اخلطأ الثاين

وليس األمر كما زعمه ابن حممود فان احلافظ ابن  ،فتح الباري
 حجر مل يلحق به إشكاالت من قبل نفسه وال عن أحد من أهل

السنة، وإمنا ذكر اإلشكاالت عن القدرية فهم سلف من استشكل 
  . هذا احلديث الصحيح

الطبعة األوىل سنة  ١١ج  ٤١١قال يف فتح الباري صفحة 
  : هـ ما نصه ١٣٢٥



  

  ٨٣  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

وقد أنكر القدرية احلديث ألنه صريح يف إثبات القدر السابق 
ادته وتقرير النيب صلى اهللا عليه وسلم آلدم على االحتجاج به وشه

ال يصح ألن موسى ال يلوم على أمر قد  :بأنه غلب موسى، فقالوا
رب  :تاب منه صاحبه وقد قتل هو نفسا مل يؤمر بقتلها، مث قال

ثانيها لو . لى أمر قد غفر له فكيف يلوم آدم ع ،اغفر يل فغفر له
اللوم على الذنب بالقدر الذي فرغ من كتابته على العبد  ساغ

ج بالقدر السابق، ولو صية قد ارتكبها فيحتلكان من عوتب على مع
نسد باب القصاص واحلدود والحتج به كل أحد على ساغ ذلك ال

لوازم فظيعة فدل ذلك  إىلما يرتكبه من الفواحش، وهذا يفضي 
على أن هذا احلديث ال أصل له، مث ذكر احلافظ اجلواب عن قول 

  . بعدها وما ١١ج  ٤١١القدرية من أوجه فلرياجع ذلك يف صفحة 
وقد اختلفت مسالك الناس  :وقال ابن كثري يف البداية والنهاية

يف هذا احلديث فرده قوم من القدرية ملا تضمن من إثبات القدر 
السابق، واحتج به قوم من اجلربية وهو ظاهر هلم بادئ الرأي حيث 

مث ذكر قول من  -فحج آدم موسى ملا احتج عليه بتقدم كتابه  :قال
ن جواب آدم إمنا كان احتجاجا بالقدر على إ :ماءقال من العل

  . املصيبة ال املعصية
وقد رد  :)شفاء العليل(وقال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف كتابه 

هذا احلديث من مل يفهمه من املعتزلة كأيب علي اجلبائي ومن وافقه 
فإن القدر إذا كان  ،األنبياءلو صح لطلت نبوات  :على ذلك، وقال

فعل  أوعاصي بطل األمر والنهي فإن العاصي بترك األمر حجة لل
  . النهي إذا صحت له احلجة بالقدر السابق ارتفع اللوم عنه



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٨٤  

وهذا من ضالل فريق االعتزال وجهلهم باهللا ورسوله وسنته، 
فإن هذا حديث صحيح متفق على صحته مل تزل األمة تتلقاه 

 ،لتصديق والتسليمبالقبول من عهد نبيها قرنا بعد قرن وتقابله با
ورواه أهل احلديث يف كتبهم وشهدوا به على رسول اهللا صلى اهللا 

فما ألجهل الناس بالسنة ومن  ،عليه وسلم أنه قاله وحكموا بصحته
عرف بعداوهتا وعداوة محلتها والشهادة عليهم بأهنم جمسمة ومشبهة 

ومل يزل أهل الكالم الباطل املذموم موكلني  ،حشوية وهذا الشأن
برد أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت ختالف قواعدهم 

مث ذكر أمثلة مما رده أهل البدع من  -الباطلة وعقائدهم الفاسدة 
إذا عرفت هذا فموسى أعرف : أن قال  إىلاألحاديث الصحيحة 

باهللا وأمسائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله 
وآدم أعرف بربه من أن حيتج  ،صطفاهفاجتباه ربه بعده وهداه وا
بل إمنا الم موسى آدم على املصيبة اليت  ،بقضائه وقدره على معصيته

دار االبتالء واحملنة  إىلنالت الذرية خبروجهم من اجلنة ونزوهلم 
بسبب خطيئة أبيهم، فذكر اخلطيئة تنبيها على سبب املصيبة واحملنة 

ويف . نا ونفسك من اجلنة أخرجت :اليت نالت الذرية وهلذا قال له
ن هذه املصيبة إ :فاحتج آدم بالقدر على املصيبة وقال ،لفظ خيبتنا

. اليت نالت الذرية بسبب خطيئيت كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي 
ى املصيبة أي أتلومين عل ،والقدر حيتج به يف املصائب دون املعائب

 هذا جواب ،وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة يَّقدرت عل
  . أبا العباس ابن تيمية  اإلسالميعين شيخ  -شيخنا رمحه اهللا 

وقد يتوجه جواب آخر وهو أن االحتجاج  :قال ابن القيم



  

  ٨٥  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

بالقدر على الذنب بنفع يف موضع ويضر يل موضع فينفع إذا احتج 
بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم، فيكون يف ذكر 

رفة أمساء الرب وصفاته وذكرها ما القدر إذ ذاك من التوحيد ومع
ينتفع به الذاكر والسامع؛ ألنه ال يدفع بالقدر أمرا وال هنيا وال يبطل 
به شريعة بل خيرب باحلق احملض على وجه التوحيد والرباءة من احلول 

  . والقوة
أتلومين على أن عملت عمال كان  :يوضحه أن آدم قال ملوسى
نب الرجل ذنبا مث تاب منه توبة ذا أذإمكتوبا على قبل أن أخلق، ف

وزال أمره حىت كأن مل يكن فأنبه مؤنب عليه والمه حسن منه أن 
حيتج بالقدر بعد ذلك، ويقول هذا أمر كان قد قدر على قبل أن 

فانه مل يدفع بالقدر حقا وال ذكره حجة له على باطل وال  ،أخلق
به ففي  وأما املوضع الذي يضر االحتجاج. حمذور يف االحتجاج به 

يترك واجبا فيلومه عليه  أواحلال واملستقبل بأن يرتكب فعال حمرما 
الئم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره فيبطل باالحتجاج به 
حقا ويرتكب باطال كما احتج به املصرون على شركهم وعبادهتم 

لَْو  :اوقالوالَْو َشاَء اللَُّه َما أَْشَركَْنا َولَا َآَباُؤَن :غري اهللا فقالوا
فاحتجوا به مصوبني ملا هم عليه وأهنم  َشاَء الرَّْحَمُن َما َعَبْدَناُهْم

مل يندموا على فعله ومل يعزموا على تركه ومل يقروا بفساده، فهذا 
ضد احتجاج من تبني له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن 

  . در اهللاكان ما كان بق :ال يعود فإذا المه الئم بعد ذلك قال
ونكتة املسألة أن اللوم إذا ارتفع صح االحتجاج بالقدر وإذا 
كان اللوم واقعا فاالحتجاج بالقدر باطل انتهى كالمه رمحه اهللا 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٨٦  

  . تعاىل، وهو من أحسن األجوبة عن احتجاج آدم بالقدر 
احلافظ ابن  إىلقوله عن اإلشكاالت اليت نسبها  :اخلطأ الثالث

خمالف  -هريرة رضي اهللا عنه  أيبحديث  يأ - حجر أن أمهها أنه 
 َوَعَصى َآَدُم َربَُّه فََغَوى     :لنص القرآن يف قصة آدم يف قوله

  .َربََّنا ظَلَْمَنا أَْنفَُسَنا :ويف قوله
أن يقال أوال ليس هذا الكالم يف فتح الباري فال  :واجلواب
  . احلافظ ابن حجر إىلتصح نسبته 

حلديث ما خيالف القرآن بوجه من الوجوه ويقال ثانيا ليس يف ا
منا هو موافق للقرآن ملا فيه من إثبات القدر السابق، وقد تقدم إو

قول ابن عبد الرب أنه أصل جسيم ألهل احلق يف إثبات القدر، وقول 
احلافظ ابن حجر أنه صريح يف إثبات القدر السابق وقول ابن كثري 

  . أنه قد تضمن إثبات القدر السابق
نه يقوي مذهب اجلرب املخالف للكتاب إ :قوله :طأ الرابعاخل
  . مجاع الصحابة وسلف األمةإوالسنة و

أوال ليس هذا الكالم هبذه العبارة يف فتح  :أن يقال :وجوابه
  . احلافظ بن حجر إىلالباري فال تصح نسبته 

إن ابن حجر مل يقل إن هذا احلديث يقوي  :ثانيا :ويقال
ليس فيه حجة  :عن ابن عبد الرب أنه قال مذهب اجلرب وإمنا نقل

وقال ابن حجر أيضا  ،للجربية وإن كان يف بادئ الرأي يساعدهم
ملا كان املراد  :هريرة رضي اهللا عنه أيبيف آخر الكالم على حديث 

به الرد على القدرية الذين ينكرون سبق القدر اكتفى به معرضا عما 



  

  ٨٧  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

  . قرر من دفعه يف مكانهيومهه ظاهره من تقوية مذهب اجلرب ملا ت
مث هذا اللقاء هل هو باألرواح يف الدنيا  :قوله :اخلطأ اخلامس

أم هو يوم القيامة حني يبعث الناس من قبورهم وتسقط عنهم 
   ؟التكاليف الشرعية

ليس هذا الكالم هبذه العبارة يف فتح : أوال :أن يقال :وجوابه
  . احلافظ ابن حجر إىلالباري فال تصح نسبته 

إن ابن حجر ذكر اختالف العلماء يف وقت  :ثانيا :يقالو
احتجاج آدم وموسى وذكر فيها احتماالت لبعض العلماء ال دليل 
على شيء منها، وأقرهبا ما جزم به ابن عبد الرب والقابسي أهنما 
التقيا يف الربزخ بعد وفاة موسى، ويؤيد ذلك قوله يف إحدى 

وقد ترجم  »هبمااحتج آدم وموسى عند ر« :روايات مسلم
حتاج آدم وموسى  ،باب( :البخاري على ذلك يف كتاب القدر فقال

  ). عند اهللا
وأحسن ما يسلك يف ذلك إمرار احلديث كما جاء مع اإلميان 

ولو كان يف تعيني وقت التقائهما فائدة تعود على املكلفني لبني  ،به
  . ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم ألمته

عن أحد من الصحابة وال التابعني وتابعيهم  فإنه مل يذكر وأيضا
وأئمة العلم واهلدى من بعدهم ممن روي حديث احتجاج آدم 
وموسى أهنم تعرضوا لذكر االحتماالت يف وقت التقاء آدم 

أسبق وعليها  إليهاوموسى، ولو كان يف ذلك فائدة دينية لكانوا 
  . أحرص



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٨٨  

 : تح الباريوقد قال ابن اجلوزي فيما نقله عنه ابن حجر يف ف
وهذا مما جيب اإلميان به لثبوته عن خرب الصادق وإن مل يطلع على 
كيفية احلال، وليس هو بأول ما جيب علينا اإلميان به وإن مل نقف 
على حقيقة معناه كعذاب القرب ونعيمه ومىت ضاقت احليل يف 

مثل هذا  :وقال ابن عبد الرب ،كشف املشكالت مل يبق إال التسليم
فيه التسليم وال يوقف فيه على التحقيق ألنا مل نؤت  عندي جيب

  .  ١١ج  ٤٠٨و  ٤٠٧من جنس هذا العلم إال قليال انتهى صفحة 
 ٢١و  ٢٠و  ١٩التنبيه اخلامس قال ابن حممود يف صفحة 

  : ما ملخصه
وأما احلديث الثاين الذي حيتج به القدرية من أمثال هؤالء فهو 

حدثين رسول اهللا صلى اهللا  :يف الصحيحني عن ابن مسعود قال
إن أحدكم جيمع خلقه يف « :عليه وسلم وهو الصادق املصدوق

بطن أمه أربعني يوما نطفة مث يكون علقة مثل ذلك مث يكون 
مضغة مثل ذلك، مث يرسل اهللا إليه امللك فيؤمر بأربع كلمات 
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فو الذي نفس حممد 

عمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها بيده إن أحدكم لي
إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال 

  .  »ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها
خاصة الشباب إن هذا احلديث كثريا ما جيادل به اجلهلة من 

الذين مل يعرفوا حقيقة القدر لظنهم أهنم جمبورون على أفعاهلم 



  

  ٨٩  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

أن بعض الناس مكتوب هلم  إىلاخلريية والشرية فيذهب فهمهم 
السعادة وهم يف بطون أمهاهتم مهما عملوا من عمل وآخرون 

فيظنون إن هذا القدر  ،مكتوب هلم الشقاوة مهما عملوا من عمل
اجلرب وسلب االختيار، والتحقيق أن الكتابة املكتوب هو عبارة عن 

نوعان، كتابة هي عبارة عن سبق علم اهللا باألشياء قبل وقوعها وان 
اهللا يعلم أحوال خلقه وما هم عاملون وهم يف بطون أمهاهتم، فهذه 
ال تتبدل وال تتغري وتسمى كتابة األزل، وعلمه سبحانه ال يتعلق به 

بل هم عاملون ألنفسهم خمتارون  الشر أوإجبارهم على فعل اخلري 
  . ألعماهلم الصاحلة والسيئة فهي كسبهم ويترتب اجلزاء على ذلك

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون  :وأما قوله
بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 

ة حياة سبق علم اهللا خبامت إىلفيدخلها، فمعىن سبق الكتاب إشارة 
كل إنسان وذلك أن الرجل يولد مؤمنا بني أبوين مؤمنني فهو يؤمن 
باهللا وحيافظ على فرائض اهللا من صالته وصيامه وسائر واجباته 
وجتتنب احملرمات واملنكرات ويسري على هذه الطريقة املستقيمة 
غالب عمره، مث يطرأ عليه اإلحلاد وفساد االعتقاد فيكذب بالقرآن 

ل فريتد عن دينه فيموت على سوء اخلامتة فيدخل ويكذب بالرسو
النار بسبب كفره وإحلاده الذي هو خامتة حياته، وليس سبق 
الكتاب الذي هو عبارة عن سبق علم اهللا بتطور حالة هذا الشخص 

وقعت بفعله  وإمناهي اليت محلته على الردة وعلى سوء اخلامتة، 
  . واختياره لنفسه

النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل وأما الذي يعمل بعمل أهل 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٩٠  

بعمل أهل اجلنة فيدخلها فهو رجل يولد كافراً ويعيش كافرا حىت 
ربه واستغفر من ذنبه وأسلم فحسن  إىلإذا كان يف آخر عمره تاب 

إسالمه فصار حيافظ على واجباته من صالته وصيامه وسائر عباداته 
رجل إن ال«ويف حديث أيب سعيد مرفوعا  ،حىت مات على ذلك

يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا مث ميوت كافرا، وإن الرجل يولد كافرا 
وهذا الكفر وهذا  ،أمحد اإلمامرواه  »ويعيش كافرا مث ميوت مؤمنا

  . اإلميان إمنا فعله باختياره ورغبته انتهى كالم ابن حممود
هذا احلديث الصحيح عن ابن مسعود رضي اهللا عنه  :وأقول

بق وفيه الرد على من أنكر كتابه املقادير من أدلة إثبات القدر السا
وعلى من زعم أن الكتابة عبارة عن سبق علم اهللا باألشياء قبل 
وقوعها وذلك ملا فيه من النص على الكتابة وهو نص صريح ال 

  . حيتمل التأويل
املراد جبميع ما ذكر من الرزق  :قال النووي يف شرح مسلم

لذكورة واألنوثة أنه يظهر واألجل والشقاوة والسعادة والعمل وا
ذلك للملك ويأمره بإنفاذه وكتابته وإال فقضاء اهللا تعاىل سابق على 

ويف هذا : ذلك وعلمه وإرادته لكل ذلك موجود يف األزل قال
  . انتهى. احلديث تصريح بإثبات القدر 

وسيأيت يف كالم ابن القيم أن حديث ابن مسعود وما يف معناه 
  . قدر السابقكلها تدل على إثبات ال

وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري يف ذكر فوائد حديث 
وفيه أن األعمال حسنها وسيئها أمارات  :ابن مسعود رضي اهللا عنه



  

  ٩١  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

ما سبق به القضاء  إىلوليست مبوجبات وأن مصري األمور يف العاقبة 
  . وجرى به القدر يف االبتداء قاله اخلطايب

تقدير األعمال ما هو سابق  وفيه أن يف :وقال احلافظ أيضا
والحق فالسابق ما يف علم اهللا تعاىل والالحق ما يقدر على اجلنني 

وهذا هو الذي يقبل  ،يف بطن أمه، كما وقع يف هذا احلديث
النسخ، وأما ما وقع يف صحيح مسلم من حديث عبد اهللا بن عمرو 

كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات «مرفوعا 
فهو حممول على كتابة ذلك يف اللوح  »خبمسني ألف سنة واألرض

  . احملفوظ على وفق ما يف علم اهللا سبحانه وتعاىل
ويف احلديث أن األقدار غالبة والعاقبة غائبة  :أيضاوقال احلافظ 

فال ينبغي ألحد أن يغتر بظاهر احلال ومن مث شرع الدعاء بالثبات 
  . انتهى. على الدين وحبسن اخلامتة 

روى مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  وقد
إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل « :صلى اهللا عليه وسلم قال

أهل اجلنة مث خيتم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل 
  . »الزمن الطويل بعمل أهل النار مث خيتم له عمله بعمل أهل اجلنة

الساعدي رضي اهللا عنه وروى مسلم أيضا عن سهل بن سعد 
إن الرجل ليعمل عمل « :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أهل اجلنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل 
  . »عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل اجلنة

وروى ابن حبان يف صحيحه عن عائشة رضي اهللا عنها أن 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٩٢  

إن الرجل ليعمل بعمل أهل « :عليه وسلم قالرسول اهللا صلى اهللا 
اجلنة وإنه ملن أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه 

وهذه األحاديث تؤيد حديث ابن مسعود رضي اهللا  »ملن أهل اجلنة
  . عنه وتدل على إثبات القدر السابق

أن بعض الناس مكتوب  إىلقول ابن حممود فيذهب فهمهم أما 
ة وهم يف بطون أمهاهتم مهما عملوا من عمل وآخرون هلم السعاد

  . مكتوب هلم الشقاء مهما عملوا من عمل
وما تنكر من ذلك وقد أخرب الصادق املصدوق  :فيقال له

صلوات اهللا وسالمه عليه يف حديث ابن مسعود املتفق على صحته 
الشقاوة تكتب لإلنسان وهو يف بطن أمه، فمن كان  أوأن السعادة 

السعادة ختم اهللا له بعمل أهل السعادة ولو عمل قبل ذلك  من أهل
أي عمل من أعمال أهل النار، ومن كان من أهل الشقاوة ختم اهللا 
له بعمل أهل الشقاوة ولو عمل قبل ذلك أي عمل من أعمال أهل 

  . اجلنة
ومل ينفرد ابن مسعود رضي اهللا عنه برواية ذلك عن النيب صلى 

بت ذلك يف أحاديث كثرية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بل قد ث
  . اهللا عليه وسلم

ما يف الصحيحني عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن  منها
 أيوكل اهللا بالرحم ملكا فيقول « :النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

رب مضغة فإذا أراد اهللا أن يقضي  أيرب علقة  أيرب نطفة 
 ؟فما الرزق ؟سعيدأشقي أم  ؟أي رب ذكر أم أنثى :خلقها قال



  

  ٩٣  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

  . »فيكتب كذلك يف بطن أمه ؟فما األجل
أمحد ومسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري  اإلمامما رواه  ومنها

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو قال  :رضي اهللا عنه قال
يدخل امللك على النطفة بعد ما « :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مخس  أو :وقال سفيان مرة - تستقر يف الرحم بأربعني ليلة

أذكر أم  ؟ماذا أشقي أم سعيد ،رب يا :فيقول –وأربعني ليلة 
ماذا أذكر أم  :أنثى؟ فيقول اهللا تبارك وتعاىل فيكتبان فيقوالن

أنثى؟ فيقول اهللا عز وجل فيكتبان فيكتب عمله وأثره ومصيبته 
هذا  »ورزقه مث تطوى الصحيفة فال يزاد على ما فيها وال ينقص

يدخل امللك « :ولفظ مسلم قال ،فظ أمحد وإسناده إسناد مسلمل
على النطفة بعد ما تستقر يف الرحم بأربعني أو مخسة وأربعني ليلة 

أي رب أذكر أو  :رب أشقي أم سعيد فيكتبان فيقول يا :فيقول
أنثى فيكتبان ويكب عمله وأثره وأجله ورزقه مث تطوى الصحف 

  . »فال يزاد فيها وال ينقص
رواية ملسلم عن عامر بن واثلة رضي اهللا عنه أنه مسع عبد ويف 

الشقي من شقي يف بطن أمه « :اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه يقول
والسعيد من وعظ بغريه فأتى رجال من أصحاب رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من 

جل بغري عمل فقال له وكيف يشقى ر: قول ابن مسعود فقال
أتعجب من ذلك؟ فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه  :الرجل

 إليهاإذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهللا « :وسلم يقول
ملكا فصورها وخلق مسعها وبصرها وجلدها وحلمها وعظامها، مث 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٩٤  

فيقضي ربك ما شاء ويكتب امللك  ؟رب أذكر أم أنثى يا :قال
رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب امللك، مث يقول  يا :مث يقول

رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب امللك مث خيرج امللك  يا :
  . »بالصحيفة يف يده فال يزيد على ما أمر وال ينقص

وهو عامر بن واثلة  - ويف رواية ملسلم أيضا عن أيب الطفيل 
دخلت على أيب سرحية حذيفة بن أسيد  :قال –رضي اهللا عنه 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الغفاري رضي اهللا عنه فقال
إن النطفة تقع يف الرحم أربعني ليلة، مث « :بأذين هاتني يقول

 :-وهو أبو خيثمة أحد رواته  -يتصور عليها امللك قال زهري 
رب أذكر أو أنثى؟ فيجعله  يا :فيقول ،حسبته قال الذي خيلقها

غري سوي؟ فيجعله  أورب أسوي  يا :لأنثى، مث يقو أواهللا ذكرا 
رب ما رزقه ما أجله ما  يا :غري سوي، مث يقول أوهللا سويا 

  . »سعيدا أوخلقه؟ مث جيعله اهللا شقيا 
قال  :أمحد عن جابر رضي اهللا عنه قال اإلمامما رواه  ومنها

إذا استقرت النطفة يف الرحم « :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
رب ما  يا :ملكا فيقول إليهاليلة بعث اهللا  أربعني يوما وأربعني
شقي  :فيعلم فيقول ؟رب أذكر أم أنثى يا :أجله فيقال له فيقول

فيه خصيف وثقه ابن معني ومجاعة  :قال اهليثمي »سعيد فيعلم أو
  . وفيه خالف وبقية رجاله ثقات

ما رواه ابن حبان يف صحيحه عن عبد اهللا بن عمرو  ومنها
إذا « :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :رضي اهللا عنهما قال



  

  ٩٥  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

رب أذكر  يا :أراد اهللا أن خيلق نسمة قال ملك األرحام معرضا
رب أشقي أم سعيد؟  يا :أم أنثى؟ فيقضي اهللا أمره مث يقول

فيقضي اهللا أمره مث يكتب بني عينيه ما هو الق حىت النكبة 
ابن عمر عن  :وقد ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد، وقال. »ينكبها

رواه أبو يعلي والبزار ورجال أيب يعلي  :رضي اهللا عنهما مث قال
ورواه أبو بكر اآلجري يف كتاب الشريعة من  ،رجال الصحيح

  . حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
أمحد، وأبو بكر اآلجري عن  اإلمامما رواه عبد اهللا بن  ومنها 

إن اهللا « :عليه وسلم قالعائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا 
عز وجل حني يريد أن خيلق اخللق يبعث ملكا فيدخل الرحم 

ما شاء اهللا أن  أوجارية؟  أوغالم  :فيقول ؟رب ماذا أي :فيقول
 أوشقي  :أي رب أشقي أم سعيد؟ فيقول :خيلق يف الرحم فيقول

أي  :كذا وكذا فيقول :رب ما أجله؟ فيقول أيسعيد فيقول 
ما خلقه ما خالئقه؟  :كذا وكذا فيقول :يقولرب وما رزقه؟ ف

 »كذا وكذا فما من شيء إال وهو خيلق معه يف الرحم :فيقول
  . ورجاله ثقات :ورواه البزار قال اهليثمي

ما رواه البزار والطرباين يف الصغري، وأبو بكر اآلجري يف  ومنها
ه كتاب الشريعة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا علي

الشقي من شقي يف بطن أمه والسعيد من سعد يف « :وسلم قال
  . رجال البزار رجال الصحيح :قال اهليثمي »بطنها

ما رواه أبو بكر اآلجري يف كتاب الشريعة عن عبد اهللا ومنها 
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قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :بن مسعود رضي اهللا عنه قال
أمه مؤمنا وخلق  خلق اهللا عز وجل حيىي بن زكريا يف بطن«:

ورواه الطرباين مبثله قال اهليثمي  »فرعون يف بطن أمه كافرا
  . وإسناده جيد:

أمحد، وأبو داود الطيالسي، ومسلم وأبو  اإلمامما رواه  ومنها
 :داود السجستاين، والترمذي عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال

ه اخلضر إن الغالم الذي قتل« :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 :قال الترمذي »طبع كافرا ولو عاش ألرق أبويه طغيانا وكفرا

  . هذا حديث حسن صحيح غريب
وهذه األحاديث الصحيحة تؤيد حديث ابن مسعود رضي اهللا 

الشقاوة تكتب لإلنسان وهو يف بطن  أوعنه وتدل على أن السعادة 
قبل  وهذه الكتابة غري الكتابة اليت كانت يف اللوح احملفوظ. أمه 

  . خلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة
قد قال شارح العقيدة الطحاوية بعد ما ذكر حديث جابر 
 ؛وحديث ابن عباس رضي اهللا عنهم يف ذكر األقالم وكتابة املقادير

وغريها جمموعة فدل ذلك  األحاديثوقد جاء األقالم يف هذه  :قال
قدم ذكره مع اللوح على أن للمقادير أقالما غري القلم األول الذي ت

القلم األول : قالم أربعة احملفوظ، والذي دلت عليه السنة أن األ
العام الشامل جلميع املخلوقات وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح 

لكن لبين  أيضاالقلم الثاين خرب خلق آدم وهو قلم عام . احملفوظ 
ورد يف هذا آيات تدل على أن اهللا قدر أعمال بين آدم . آدم 
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القلم الثالث حني . زاقهم وآجاهلم وسعادهتم عقيب خلق أبيهموأر
اجلنني يف بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع  إىليرسل امللك 

سعيد كما ورد ذلك يف  أوكلمات رزقه وأجله وعمله وشقي 
  . الصحيحة األحاديث

القلم الرابع املوضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام 
لذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك يف الكتاب الكاتبني ا

والسنة، وإذا علم العبد أن كال من عند اهللا فالواجب إفراده سبحانه 
  . انتهى. باخلشية والتقوى 

بعد أن ) شفاء العليل(وقال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف كتابه 
ساق حديث ابن مسعود وما يف معناه كحديث أنس وحديث 

اليت فيها النص على كتابة  األحاديثبن أسيد وغريها من  ةحذيف
 :قال ؛سعادته أورزق اجلنني وأجله وذكورته أو أنوثته وشقاوته 

فاجتمعت هذه األحاديث واآلثار على تقدير رزق العبد وأجله 
سعادته وهو يف بطن أمه واختلفت يف وقت هذا  أووشقاوته 
السابق على خلق السموات وهذا تقدير بعد التقدير األول . التقدير

واألرض، وبعد التقدير الذي وقع يوم استخراج الذرية بعد خلق 
ففي حديث ابن مسعود أن هذا التقدير يقع بعد مائة . أبيهم آدم

وحديث أنس غري . وعشرين يوما من حصول النطفة يف الرحم
وأما حديث حذيفة بن أسيد فقد وقت فيه التقدير بأربعني . مؤقت 
ويف لفظ  ،ويف لفظ ثنتني وأربعني ليلة ،يف لفظ بأربعني ليلةو ،يوماً

 ،وهو حديث تفرد به مسلم ومل يروه البخاري. بثالثة وأربعني ليلة 
وكثري من الناس يظن التعارض بني احلديثني وال تعارض بينهما 
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حبمد اهللا، وأن مللك املوكل بالنطفة يكتب ما يقدره اهللا سبحانه 
. وىل حني يأخذ يف الطور الثاين وهو العلقة على رأس األربعني األ

وأما امللك الذي ينفخ فيه فإمنا ينفخها بعد األربعني الثالثة فيؤمر 
 ،عند نفخ الروح فيه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته

وهذا تقدير آخر غري التقدير الذي كتبه امللك املوكل بالنقطة، وهلذا 
امللك فيؤمر بأربع كلمات  إليه يرسل مث :قال يف حديث ابن مسعود

وأما امللك املوكل بالنطفة فذاك راتب معها ينقلها بإذن اهللا من . 
حال فيقدر اهللا سبحانه شأن النطفة حني تأخذ يف مبدأ  إىلحال 

التخليق وهو العلق ويقدر شأن الروح حني تتعلق باجلسد بعد مائة 
ت أحاديث رسول اهللا فاتفق. وعشرين يوما فهو تقدير بعد تقدير 

صلى اهللا عليه وسلم وصدق بعضها بعضا ودلت كلها على إثبات 
  . انتهى. القدر السابق ومراتب التقدير 

وقد وردت أحاديث كثرية تدل على أن اهللا تعاىل قضى 
بالسعادة لبعض الناس قبل أن خيلقهم وقضى بالشقاوة لبعض الناس 

وهي تؤيد حديث ابن  ؛قبل أن خيلقهم ويف بعضها أنه كتب ذلك
مسعود رضي اهللا عنه وتدل على كتابة القدر السابق وسأذكر منها 

  . ما تيسر إن شاء اهللا تعاىل وبه الثقة
مسعت النيب  :عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال احلديث األول

كل عبد من مخس من  إىلفرغ اهللا « :صلى اهللا عليه وسلم يقول
أمحد  اإلمامرواه  »سعيد أو أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي

حد إسنادي أو :والبزار والطرباين يف الكبري واألوسط قال اهليثمي
أمحد يف كتاب السنة،  اإلمامأمحد رجاله ثقات، ورواه عبد اهللا بن 
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وقد رواه ابن حبان يف صحيحه ولفظه قال رسول  ،وإسناده حسن
س من كل عبد من مخ إىلفرغ اهللا « :اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . »رزقه وأجله وعمله وأثره ومضجعه 
كنا يف جنازة يف  :عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال

بقيع الغرقد فأتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله 
ما منكم من « :ومعه خمصرة فنكس فجعل ينكت مبخصرته مث قال

نة والنار أحد ما من نفس منفوسة إال وقد كتب مكاهنا من اجل
يا رسول اهللا  :فقال رجل :قال »سعيدة أووإال وقد كتبت شقية 

اعملوا فكل ميسر أما « :أفال منكث على كتابنا وندع العمل فقال
أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة 

* فَأَمَّا َمْن أَْعطَى َواتَّقَى فييسرون لعمل أهل الشقاوة مث قرأ 
َوأَمَّا َمْن َبِخلَ َواْسَتْغَنى * فََسُنَيسُِّرُه ِللُْيْسَرى * بِالُْحْسَنى  َوَصدََّق

أمحد  اإلمامرواه  »فََسُنَيسُِّرُه ِللُْعْسَرى* َوكَذََّب بِالُْحْسَنى * 
وأبو داود الطيالسي والشيخان وأهل السنن إال النسائي وقال 

  . هذا حديث حسن صحيح :الترمذي
مجيع طرقه  إىل اكالم على هذا احلديث مشًريقال النووي يف ال

كلها دالالت ظاهرة ملذهب  األحاديثويف هذه  :اليت ساقها مسلم
أهل السنة يف إثبات القدر وأن مجيع الواقعات بقضاء اهللا تعاىل 

لَا ُيْسأَلُ َعمَّا  :قال اهللا تعاىل ،وقدره خريها وشرها نفعها وضرها
فهو ملك هللا تعاىل يفعل ما يشاء وال اعتراض  َيفَْعلُ َوُهْم ُيْسأَلُونَ

ويف هذه األحاديث النهي عن ترك  :على املالك يف ملكه، قال
العمل واالتكال على ما سبق به القدر بل جتب األعمال والتكاليف 
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اليت ورد الشرع هبا، وكل ميسر ملا خلق له ال يقدر على غريه ومن 
ادة ومن كان من أهل كان من أهل السعادة يسره اهللا لعمل السع

فسنيسره لليسرى وللعسرى  :الشقاوة يسره اهللا لعملهم كما قال
  . انتهى. وكما صرحت به هذه األحاديث 

لرسول اهللا  :قلت :وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال
يا رسول اهللا العمل على ما فرغ منه أو على  صلى اهللا عليه وسلم

ففيم العمل  :قلت :قال) رغ منهبل على أمر قد ف( :أمر مؤتنف قال
رواه اإلمام أمحد  »كل ميسر ملا خلق له« :قال ؟يا رسول اهللا

عن عطاف بن خالد حدثين  :والبزار والطرباين قال اهليثمي، وقال
طلحة بن عبد اهللا وعطاف وثقه ابن معني ومجاعة وفيه ضعف 

  . وبقية رجاله ثقات إال أن يف رجال أمحد رجال مبهما مل ُيسم 
  . وما يأيت من األحاديث الصحيحة يشهد له ويقويه :قلت

 :وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال
أرأيت ما نعمل فيه أقد فرغ منه أو يف  صلى اهللا عليه وسلمللنيب 

مر رضي  :فقال »فيما قد فرغ منه«: شيء مبتدأ أو أمر مبتدع قال
ل يا ابن اخلطاب فكل ميسر أما من اعم«: اهللا عنه أال نتكل فقال

كان من أهل السعادة فيعمل للسعادة وأما أهل الشقاء فيعمل 
رواه اإلمام أمحد وأبو داود الطيالسي والترمذي وأبو بكر »للشقاء

هذا حديث حسن  :اآلجري يف كتاب الشريعة وقال الترمذي
ويف الباب عن علي وحذيفة بن أسيد وأنس وعمران : صحيح، قال

  . حصني رضي اهللا عنهمبن 
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  . وقد تقدم ذكر أحاديثهم: قلت 
ويف رواية للترمذي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن عمر ابن 

فَِمْنُهْم َشِقيٌّ ملا نزلت هذه اآلية  :اخلطاب رضي اهللا عنه قال
يا نيب اهللا  :سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت َوَسِعيٌد

فرغ منه أو على شيء مل يفرغ منه  فعلى ما نعمل على شيء قد
بل على شيء قد فرغ منه وجرت به األقالم يا عمر ولكن «: قال

  . هذا حديث حسن غريب :قال الترمذي »كل ميسر ملا خلق له
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

يا رسول اهللا أرأيت ما نعمل أشيء فرغ منه أم شيء  :عنه قال
قال  ؟ففيم العمل :قال »بل شيء قد فرغ منه« :قال يستأنف

ورجاله رجال  :رواه البزار قال اهليثمي »كل ميسر ملا خلق له«:
قال عمر بن : الصحيح وقد رواه ابن حبان يف صحيحه ولفظه قال

يا رسول اهللا نعمل يف شيء نأتنفه أم يف  :اخلطاب رضي اهللا عنه
؟ ففيم العمل  :قال »منهيف شيء قد فرغ « :شيء قد فرغ منه قال

إذا جنتهد يا رسول  :قال »يا عمر ال يدرك ذاك إال بالعمل« :قال
اهللا ورواه أبو بكر اآلجري يف كتاب الشريعة بنحو رواية ابن حبان 

  . وإسناده صحيح
يا رسول اهللا أنعمل ألمر  :قلت :وعن جابر رضي اهللا عنه قال

ففيم  :قال» قد فرغ منهبل ألمر « :قد فرغ منه أم ألمر نأتنفه قال
كل عامل ميسر « :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟العمل إذا
  . رواه ابن حبان يف صحيحه »لعمله
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جاء سراقة بن مالك ابن  :وعن جابر أيضا رضي اهللا عنه قال
يا رسول اهللا بني لنا ديننا كأنا خلقنا اآلن فيم العمل  :جعشم فقال

 ؟م وجرت به املقادير أم فيما نستقبلاليوم أفيما جفت به األقال
ففيم  :قال »ال بل فيما جفت به األقالم وجرت به املقادير« :قال

رواه اإلمام أمحد، وأبو داود  »اعملوا فكل ميسر« :فقال ؟العمل
أمحد يف كتاب السنة، وابن  اإلمامالطيالسي، ومسلم، وعبد اهللا بن 
وزاد ابن . الشريعة يف كتاب  يحبان يف صحيحه، وأبو بكر اآلجر

  . فال أكون أبدا أشد اجتهادا يف العمل مىن اآلن :حبان قال سراقة
يا رسول اهللا أرأيت  :وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أهنم قالوا
قد فرغ  - بل أمر « :ما نعمل أمر قد فرغ منه أم أمر نستأنفه قال

أ ملا كل امرئ مهي« :قال :فكيف بالعمل يا رسول اهللا :قالوا »منه
  . امحد وابنه عبد اهللا بسند حسن اإلمامرواه  »خلق له

يا رسول  :قلت :للحية الكاليب رضي اهللا عنه قالاوعن ذي 
بل يف أمر « :قال ؟اهللا أنعمل يف أمر مستأنف أو يف أمر قد فرغ منه

اعملوا فكل ميسر ملا « :قال ؟ففيم نعمل إذا :قال »قد فرغ منه
  . ورجاله ثقات :قال اهليثمي. الطرباين أمحد و اإلمامرواه  »خلق له

يا رسول اهللا  :قال رجل :وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
 :قال ؟أنعمل فيما جرت به املقادير وجف به القلم أو شيء يأتنفه

 :قال ؟ففيم العمل :قال »بل مبا جرت به املقادير وجف به القلم«
لبزار بنحوه إال أنه رواه الطرباين وا »اعمل فكل ميسر ملا خلق له«

 :قال اهليثمي. فاجلد إذا  :قال يف آخره فقال القوم بعضهم لبعض
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  . ورجال الطرباين ثقات
 :وعن سراقة بن مالك بن جعشم املدجلي رضي اهللا عنه أنه قال

بل « :قال ؟يا رسول اهللا أنعمل شيئا قد فرغ منه أم نستأنف العمل
فقال النيب  ؟فيم العمليا رسول اهللا ف :فقال »لعمل قد فرغ منه
قال رسول اهللا صلى  »كل ميسر له عمله« :صلى اهللا عليه وسلم

رواه الطرباين قال اهليثمي  »اآلن اجلد اآلن اجلد« :اهللا عليه وسلم
  . ورجاله رجال الصحيح وقد رواه ابن ماجه بنحوه خمتصرا:

 :قال يل عمران بن احلصني :وعن أيب األسود الدؤيل قال
عمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم أرأيت ما ي

ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به 
بل شيء قضى عليهم ومضى  :فقلت ؟نبيهم وثبتت احلجة عليهم

ت من ذلك فزعا عففز :أفال بيكون ظلما قال: فقال :عليهم، قال
عما يفعل  ليسئكل شيء خلق اهللا وملك يده فال  :شديدا، وقلت

يرمحك اهللا إين مل أرد مبا سألتك أال ألحزر  :وهم يسئلون، فقال يل
عقلك، إن رجلني من مزينة أتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

يا رسول اهللا أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه : فقاال
أشيء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون 

ال بل شيء « :فقال ؟اهم به نبيهم وثبتت احلجة عليهمبه مما أت
قضى عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك يف كتاب اهللا عز وجل 

 فَأَلَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتقَْواَها* َوَنفْسٍ َوَما َسوَّاَها«رواه مسلم، 
أمحد وأبو داود الطيالسي بدون قصة أيب األسود  اإلماموقد رواه 

  . عنه وتقدم ذكرهمع عمران رضي اهللا 
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أورد عمران  :قال عياض :قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري
سود شبهة القدرية من حتكمهم على اهللا ودخوهلم على أيب األ

بآرائهم يف حكمه، فلما أجابه مبا دل على إثباته يف الدين قواه بذكر 
وقوله كل شيء خلق اهللا وملكه يشري . اآلية وهي حد ألهل السنة 

ذا تصرف يف إن املالك األعلى اخلالق اآلمر ال يعترض عليه أ إىل
  . انتهى. ملكه مبا يشاء وإمنا يعترض على املخلوق املأمور 

لقينا  :وعن حيي بن يعمر ومحيد بن عبد الرمحن احلمريي قاال
 -القدر وما يقولون فيه عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما فذكرنا 

رضي اهللا عنه يف سؤال جربيل  فذكر احلديث عن عمر بن اخلطاب
عن اإلسالم واإلميان واإلحسان وعن  صلى اهللا عليه وسلمللنيب 

وسأله رجل من جهينة أو مزينة  :قال. وقت الساعة وأشراطها
يا رسول اهللا فيما نعمل أيف شيء قد خال أو مضى أو يف  :فقال

 أو-فقال  »يف شيء قد خال أو مضى« :قال ؟شيء يستأنف اآلن
أهل اجلنة ييسرون « :قال ؟يا رسول اهللا فيما نعمل :-لقومبعض ا

 اإلمامرواه  »لعمل أهل اجلنة وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار
وقد ساق مسلم إسناده . أمحد وأبو داود وإسناد كل منهما صحيح

  . ومل يذكر لفظه
يا رسول  :قيل :وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما قال

 :قيل :قال »نعم« :فقال: قال ؟جلنة من أهل الناراهللا أَُعلم أهل ا
 اإلمامرواه  »كل ميسر ملا خلق له« :قال ؟ففيم يعمل العاملون

أمحد وأبو داود الطيالسي والشيخان وأبو داود السجستاين وهذا 
ولفظ البخاري قال رجل يا رسول اهللا أُيعرف أهل . لفظ مسلم
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 :قال ؟يعمل العاملون فلم :قال »نعم« :قال ؟اجلنة من أهل النار
  . »ملا ييسر له أوكل يعمل ملا خلق له «

بضم العني واملراد بالسؤال  :قوله أعلم قال احلافظ ابن حجر
  . انتهى. طلعه اهللا على ذلك أمن  أومعرفة املالئكة 

خرج  :بن العاص رضي اهللا عنهما قال ووعن عبد اهللا بن عمر
 : يده كتابان فقالعلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف

أتدرون ما هذان الكتابان فقلنا ال يا رسول اهللا إال أن ختربنا، «
فقال للذي يف يده اليمىن هذا كتاب من رب العاملني فيه أمساء 
أهل اجلنة وأمساء آبائهم وقبائلهم، مث أمجل على آخرهم فال يزاد 
ن فيهم وال ينقص منهم أبدا، مث قال للذي يف مشاله هذا كتاب م

رب العاملني فيه أمساء أهل النار وأمساء آبائهم وقبائلهم، مث أمجل 
 :فقال أصحابه »على آخرهم فال يراد فيهم وال ينقص منهم أبدا 
سددوا « :فقال ؟ففيم العمل يا رسول اهللا إن كان أمر قد فرغ منه

وقاربوا فإن صاحب اجلنة خيتم له بعمل أهل اجلنة وإن عمل أي 
لنار خيتم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل، وإن صاحب ا

 :مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيديه فنبذمها مث قال »عمل
رواه  »فرغ ربكم من العباد فريق يف اجلنة وفريق يف السعري«

أمحد والترمذي وأبو بكر اآلجري يف كتاب الشريعة وقال  اإلمام
الباب عن ابن  ويف :هذا حديث حسن غريب صحيح قال :الترمذي

  . عمر
وعن هشام بن حكمي بن حزام رضي اهللا عنهما أن رجال أتى 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٠٦ 

أتبتدأ األعمال أم قد يا رسول اهللا  :النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
إن اهللا عز « :صلى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا  ؟قضي القضاء

وجل أخذ ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم، مث أفاض 
هؤالء للجنة وهؤالء للنار فأهل اجلنة ميسرون  :كفه فقالهبم يف 

رواه البزار  »لعمل أهل اجلنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار
وابن جرير والطرباين وابن مروديه وأبو بكر اآلجري يف كتاب 

  . وإسناد الطرباين حسن :الشريعة، قال اهليثمي
ضي اهللا عنه وعن مسلم بن يسار اجلهين أن عمر بن اخلطاب ر

َوإِذْ أََخذَ َربَُّك ِمْن َبنِي َآَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم  :سئل عن قوله تعاىل
مسعت رسول اهللا صلى اهللا  :اآلية فقال عمر رضي اهللا عنهذُرِّيََّتُهْم

إن اهللا خلق آدم مث مسح ظهره «: عليه وسلم سئل عنها فقال 
لجنة وبعمل خلقت هؤالء ل :بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال

 :أهل اجلنة يعملون، مث مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال
يا  :فقال رجل »خلقت هؤالء للنار ويعمل أهل النار يعملون

إن « :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟رسول اهللا ففيم العمل
اهللا عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل اجلنة حىت 

مال أهل اجلنة فيدخله به اجلنة، وإذا خلق ميوت على عمل من أع
العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حىت ميوت على عمل من 

رواه مالك وأمحد وأبو داود  »أعمال أهل النار فيدخله به النار
والترمذي والنسائي وابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف مستدركه 

هذا حديث  :وأبو بكر اآلجري يف كتاب الشريعة، وقال الترمذي
صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه  :حسن، وقال احلاكم
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  . ووافقه الذهيب يف تلخيصه
وعن عبد الرمحن بن قتادة السلمي وكان من أصحاب النيب 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :صلى اهللا عليه وسلم قال
هؤالء يف  :خلق اهللا آدم مث أخذ اخللق من ظهره فقال« :يقول
يا رسول اهللا  :وال أبايل، وهؤالء يف النار وال أبايل فقال قائل اجلنة

رواه اإلمام أمحد قال  »على مواقع القدر :قال ؟فعلى ماذا نعمل
ورواه ابن حبان يف صحيح واحلاكم يف . ورجاله ثقات :اهليثمي

صحيح قد اتفقا  :وقال »على موافقة القدر«مستدركه وقال فيه 
الصحابة ووافقه الذهيب يف  إىلآخرهم على االحتجاج برواته عن 

  . تلخيصه 
وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

خلق اهللا آدم حني خلقه وضرب كتفه اليمىن فأخرج ذرية « :قال
بيضاء كأهنم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء 

بايل وقال للذي يف اجلنة وال أ إىلكأهنم احلمم فقال للذي يف ميينه 
أمحد وابنه عبد اهللا  اإلمامرواه  »النار وال أبايل إىلكفه اليسرى 
  . ورجاله رجال الصحيح :قال اهليثمي ،والبزار والطرباين

وعن أيب بصرة أن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه 
وسلم يقال له أبو عبد اهللا دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي 

 :بكيك أمل يقل لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمما ي :فقالوا
ولكين مسعت  :قال »خذ من شاربك مث أَِقرَُّه حىت تلقاين« بلى

إن اهللا عز وجل قبض « :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
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هذه هلذه وهذه هلذه  :بيمينه قبضة وأخرى باليد األخرى وقال
أمحد  اإلمامرواه » القبضتني أنا  أيفال أدري يف  »وال أبايل

  . وإسناده صحيح على شرط مسلم
وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 

هذه يف اجلنة وال أبايل وهذه يف النار وال « :قال يف القبضتني
ورجاله رجال الصحيح غري منر بن  :قال اهليثمي، رواه البزار  »أبايل

  . هالل وثقه أبو حامت
رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  وعن ابن عمر
فتفرق الناس  :قال »هؤالء هلذه وهؤالء هلذه« :أنه قال يف القبضتني

رواه البزار والطرباين يف الصغري قال  ،وهم ال خيتلفون يف القدر
  . ورجال البزار رجال الصحيح  :اهليثمي

 دعي رسول اهللا صلى اهللا :وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت
يا رسول اهللا طوىب  :فقلت األنصارجنازة صيب من  إىلعليه وسلم 

أو « :هلذا عصفور من عصافري اجلنة مل يعمل السوء ومل يدركه قال
غري ذلك يا عائشة إن اهللا خلق للجنة أهال خلقهم هلا وهم يف 
أصالب آبائهم، وخلق للنار أهال خلقهم هلا وهم يف أصالب 

وأبو داود الطيالسي ومسلم وأهل السنن  أمحدرواه اإلمام   »آبائهم
  . إال الترمذي

وهذه األحاديث تؤيد حديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره 
ويف بعضها أن اهللا تعاىل ميز بني  ،وتدل على إثبات القدر السابق

  . وهذا مما جيب اإلميان به ،السعداء واألشقياء من حني خلق آدم
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ن باألحاديث الواردة وكثري من العصريني ينكرون هذا ويكذبو
فيه وما ذاك إال جلهلهم بالكتاب والسنة وإعراضهم عن األخذ 

َمْن ُيْضِللِ اللَُّه فَلَا َهاِدَي لَُه َوَيذَُرُهْم : وقد قال اهللا تعاىل. منهما 
  . ِفي طُْغَيانِهِْم َيْعَمُهونَ

اليت فيها  األحاديثفإن قيل فما اجلمع بني ما تقدم ذكره من 
ى فراغ الرب تبارك وتعاىل من أمر العباد وإن كال ميسر ملا النص عل

َيْمُحوا اللَُّه َما َيَشاُء َوُيثْبُِت         :خلق له وبني قول اهللا تعاىل
  . َوِعْنَدُه أُمُّ الِْكَتابِ

اليت تقدم ذكرها  األحاديثأن يقال أما ما جاء يف  :فاجلواب
اها اختالف بني أهل فهي نصوص ال حتتمل التأويل وليس يف معن

وقد . السنة واجلماعة، وأما ما جاء يف اآلية الكرمية فهو جممل
اختلف املفسرون يف املراد بالذي ميحو ويثبت على مثانية أقوال 
ذكرها ابن اجلوزي يف تفسريه وذكرها غريه من املفسرين، أحدها 
أنه عام يف الرزق واألجل والسعادة والشقاوة وهذا مذهب عمر 

  . مسعود رضي اهللا عنهما وأيب وائل والضحاك وابن جريجوابن 
والثاين أنه الناسخ واملنسوخ فيمحو املنسوخ ويثبت الناسخ، 
روى هذا املعىن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
وبه قال سعيد بن جبري وقتادة والقرظي وابن زيد، وقال ابن قتيبة 

 أي) ويثبت(ن القرآن ما يشاء ينسخ م :أي) ميحو اهللا ما يشاء(
  . يدعه ثابتا ال ينسخه وهو احملكم:

أنه ميحو ما يشاء ويثبت إال الشقاوة والسعادة واحلياة : والثالث
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ودليل  ،واملوت رواه سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
هذا القول ما رواه مسلم يف صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد 

 :عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمس :رضي اهللا عنه قال
إذا مضت على النطفة مخس وأربعون ليلة يقول امللك املوكل «

أذكر أم أنثى؟، فيقضي اهللا تعاىل ويكتب امللك فيقول أشقي أم 
سعيد؟ فيقضي اهللا ويكتب امللك فيقول عمله وأجله، فيقضي اهللا 

  . »قص منهايكتب امللك مث تطوى الصحيفة فال يراد فيها وال ين
والرابع ميحو ما يشاء ويثبت إال الشقاوة والسعادة ال يغريان 

  . قاله جماهد
واخلامس ميحو من جاء أجله ويثبت من مل جيئ أجله قاله 

  . احلسن
والسادس ميحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرها ويثبت ما 

  . يشاء فال يغفرها روي عن سعيد بن جبري
وبة ويثبت مكاهنا حسنات قاله والسابع ميحو ما يشاء بالت

  . عكرمة
والثامن ميحو من ديوان احلفظة ما ليس فيه ثواب وال عقاب 

وقال ابن . ويثبت ما فيه ثواب وعقاب قاله الضحاك وأبو صاحل
القول كله يكتب حىت إذا كان يف يوم اخلميس طرح منه  :السائب

كل شيء ليس فيه ثواب وال عقاب مثل قولك أكلت شربت 
خرجت وحنوه وهو صادق، ويثبت ما فيه الثواب والعقاب دخلت 

  . انتهى كالم ابن اجلوزي
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اليت تقدم  األحاديثوأوىل هذه األقوال بالصواب ما وافق 
ذكرها وهو ما رواه سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
أن اهللا تعاىل ميحو ما يشاء ويثبت إال الشقاوة والسعادة واحلياة 

صوص النيب صلى اهللا عليه وسلم ال تعارض بأقوال غريه واملوت، ون
من الناس كائنا من كان ألنه صلى اهللا عليه وسلم أعلم بكتاب اهللا 

: تعاىل من غريه وهو الذي يبني مراد اهللا من كتابه كما قال تعاىل 
َوأَْنَزلَْنا إِلَْيَك الذِّكَْر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَْيهِْم . فلو كانت اآلية

اليت تقدم ذكرها تدل على وقوع احملو يف السعادة والشقاوة واحلياة 
واملوت لبني النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك ومل يقل خبالفه واهللا 

  . أعلم
فان قيل فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود عن أنس بن 

من « :مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
، »أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أثره فليصل رمحه

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى  أيضاوروى البخاري 
والترمذي عن أيب هريرة  أمحد اإلماموروى . اهللا عليه وسلم حنوه 

تعلموا من « :رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
مكم فإن صلة الرحم حمبة يف األهل أنسابكم ما تصلون به أرحا
  . »مثراة يف املال منسأة يف األثر

وروي احلاكم يف مستدركه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن 
مكتوب يف التوراة من سره أن « :النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

صححه احلاكم ووافقه  »تطول حياته ويزاد يف رزقه فليصل رمحه
  . الذهيب على تصحيحه
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احلاكم أيضا عن علي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا  وروى
من سره أن ميد اهللا يف عمره ويوسع له يف رزقه « :عليه وسلم قال

  . »ويدفع عنه ميتة السوء فليتق اهللا وليصل رمحه
وروى احلاكم أيضا عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أن رسول 

يف عمره ويبسط من أراد أن ميد « :اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
والنسائي وابن ماجة  أمحد اإلماموروى  »يف رزقه فليصل رمحه

قال رسول اهللا صلى اهللا  :واحلاكم عن ثوبان رضي اهللا عنه قال
إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وال يرد « :عليه وسلم

صححه احلاكم  »القدر إال الدعاء وال يزيد يف العمر إال الرب
تصحيحه، وروى البخاري يف األدب املفرد عن  ووافقه الذهيب على

قال رسول اهللا صلى اهللا : سهل بن معاذ عن أبيه رضي اهللا عنه قال
 »من بر والديه طوىب له زاد اهللا عز وجل يف عمره« :عليه وسلم

صلة «عن عائشة رضي اهللا عنها مرفوعا،  أمحد اإلماموروى 
ر ويزيدان يف حسن اخللق يعمران الديا أوالرحم وحسن اجلوار 

  . »األعمار
يوافق قول من  األحاديثن ظاهر هذه إ :أن يقال :فاجلواب
يقع يف الرزق واألجل وهو ظاهر ما تقدم  واإلثباتقال أن احملو 

أجوبة ذكرها  األحاديثوللعلماء يف تأويل هذه  ،ذكره عن جماهد
فأما  ،النووي يف شرح مسلم وابن حجر العسقالين يف فتح الباري

قوله صلى  :ي فقال يف شرح حديث أنس الذي تقدم ذكرهالنوو
من أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أثره « :اهللا عليه وسلم
ينسأ مهموز أي يؤخر، واألثر األجل ألنه تابع  »فليصل رمحه
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وقيل الربكة فيه،  ،للحياة يف أثرها وبسط الرزق توسيعه وكثرته
هور وهو أن اآلجال واألرزاق وأما التأخري يف األجل ففيه سؤال مش

فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم لَا َيْسَتأِْخُرونَ َساَعةً مقدرة ال تزيد وال تنقص 
  . َولَا َيْسَتقِْدُمونَ

وأجاب العلماء بأجوبة الصحيح منها أن هذه الزيادة بالربكة 
يف عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته مبا ينفعه يف اآلخرة 

ما يظهر  إىلوالثاين أنه بالنسبة . الضياع يف غري ذلك وصيانتها عن 
للمالئكة ويف اللوح احملفوظ وحنو ذلك فيظهر هلم يف اللوح أن 
عمره ستون سنة إال أن يصل رمحه فإن وصلها زيد له أربعون وقد 
علم اهللا سبحانه وتعاىل ما سيقع له من ذلك وهو من معىن قوله 

علم اهللا تعاىل  إىلفبالنسبة  َشاُء َوُيثْبُِتَيْمُحوا اللَُّه َما َي :تعاىل
ما ظهر  إىلوما سبق به قدره ال زيادة بل هي مستحيلة وبالنسبة 

للمخلوقني تتصور الزيادة وهو مراد احلديث، والثالث أن املراد بقاء 
ذكره اجلميل بعده فكأنه مل ميت حكاه القاضي وهو ضعيف أو 

  . انتهى. باطل واهللا أعلم 
حلافظ ابن حجر فقال يف شرح حديث أنس وأيب هريرة وأما ا

بضم أو له وسكون النون بعدها  »وينسأ« :قوله : رضي اهللا عنهما
أي يف أجله ومسى األجل  »يف أثره« :قوله ،مهملة مث مهزة أي يؤخر

ظاهر احلديث يعارض قوله تعاىل  :أثرا ألنه يتبع العمر، قال ابن التني
:ْم لَا َيْسَتأِْخُرونَ َساَعةً َولَا َيْسَتقِْدُمونَفَإِذَا َجاَء أََجلُُه  واجلمع

بينهما من وجهني أحدمها أن هذه الزيادة كناية عن الربكة يف العمر 
بسبب التوفيق للطاعة وعمارة وقته مبا ينفعه يف اآلخرة وصيانته عن 
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تضييعه يف غري ذلك، ومثل هذا ما جاء أن النيب صلى اهللا عليه 
أعمار أمته بالنسبة ألعمار من مضي من األمم فأعطاه وسلم تقاصر 

اهللا ليلة القدر، وحاصله أن صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة 
والصيانة عن املعصية فيبقى بعده الذكر اجلميل فكأنه مل ميت، ومن 
مجلة ما حيصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده والصدقة 

  . الصاحلاجلارية عليه واخللف 
علم امللك  إىلأن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة : ثانيهما

علم  إىلاملوكل بالعمر، وأما األول الذي دلت عليه اآلية فبالنسبة 
إن عمر فالن مائة إن وصل رمحه  :اهللا تعاىل كأن يقال للملك مثال

وقد سبق يف علم اهللا أنه يصل أو يقطع، فالذي . وستون إن قطعها 
يف علم اهللا ال يتقدم وال يتأخر، والذي يف علم امللك هو الذي ميكن 

َيْمُحوا اللَُّه َما  :بقوله تعاىل اإلشارةفيه الزيادة والنقص وإليه 
بالنسبة ملا يف علم  واإلثباتفاحملو  الِْكَتابِ َيَشاُء َوُيثْبُِت َوِعْنَدُه أُمُّ

امللك، ويقال له القضاء املربم، ويقال لألول القضاء املعلق، والوجه 
األول أليق بلفظ حديث الباب فإن األثر ما يتبع الشيء فإذا أخر 
حسن أن حيمل على الذكر احلسن بعد فقد املذكور، وقال الطييب 

وجيوز  :شري كالم صاحب الفائق، قالالوجه األول أظهر وإليه ي:
أن يكون املعىن أن اهللا يبقى أثر واصل الرحم يف الدنيا طويال فال 
يضمحل سريعا كما يضمحل أثر قاطع الرحم، وملا انشد أبو متام 

  : قوله يف بعض املراثي
ــد    ــد حمم ــال بع ــت اآلم   توفي

 وأصبح يف شغل عـن السـفر السـفر     
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ن قيل فيه هذا الشعر، ومن هذه مل ميت م :قال له أبو دلف
واجعل يل لسان صدق يف « :املادة قول اخلليل عليه السالم

وقد ورد يف تفسريه وجه ثالث فأخرج الطرباين يف  »اآلخرين
ذكر عند  :الصغري بسند ضعيف عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من وصل رمحه أنسئ له يف أجله 
فَإِذَا َجاَء  :إنه ليس زيادة يف عمره قال اهللا تعاىل«: فقال 
اآلية ولكن الرجل تكون له الذرية الصاحلة يدعون له  أََجلُُهْم

إن «وله يف الكبري من حديث أيب مشجعة اجلهين رفعه  »من بعده
 »اهللا ال يؤخر نفسا إذا جاء أجلها وإمنا زيادة العمر ذرية صاحلة

ك بأن املراد بزيادة العمر نفي اآلفات عن وجزم ابن فور. احلديث
صاحب الرب يف فهمه وعقله وقال غري يف أعم من ذلك ويف وجود 

  . انتهى. الربكة يف رزقه وعلمه وحنو ذلك 
وقد روى ابن أيب حامت حديث أيب مشجعة ابن ربعي عن أيب 

ذكرنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه  :الدرداء رضي اهللا عنه قال
إن اهللا ال يؤخر « :وصل رمحه أنسئ له يف أجله فقالوسلم من 

شيئا إذا جاء أجله وإمنا زيادة العمر بالذرية الصاحلة يرزقها اهللا 
العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم يف قربه فذلك زيادة 

  . »العمر
وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري يف الكالم على حديث 

حدثنا رسول اهللا صلى اهللا  : عنه قالعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا
إن أحدكم جيمع يف بطن « :عليه وسلم وهو الصادق املصدوق قال

أمه أربعني يوما، مث علقة مثل ذلك، مث يكون مضغة مثل ذلك، مث 
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يبعث اهللا ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله وشقي أو سعيد، مث 
بعمل  ليعمل -الرجل  أو -ينفخ فيه الروح فواهللا إن أحدكم 

أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها غري باع أو ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها غري ذراع أو ذراعني فيسبق 

فيه أن السعيد قد .  »عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها
. األعمال الظاهرة  إىلشقي قد يسعد لكن بالنسبة يشقى وأن ال

وفيه أن االعتبار باخلامتة، قال  ،وأما ما يف علم اهللا تعاىل فال يتغري
هذه اليت قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من  :ابن أيب مجرة

وفيه أن عموم مثل قوله  ،حسن احلال ألهنم ال يدرون مباذا خيتم هلم
اِلًحا ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحيَِينَُّه َمْن َعِملَ َص :تعاىل

 ،اآلية خمصوص مبن مات على ذلكَحَياةً طَيَِّبةً َولََنْجزَِينَُّهْم أَْجَرُهْم
وأن من عمل عمل السعادة وختم له بالشقاء فهو يف طول عمره 

 إىلل أن يؤو إىلوما ورد مما خيالفه يؤول  ،عند اهللا شقي وبالعكس
هذا، وقد اشتهر اخلالف يف ذلك بني األشعرية واحلنفية ومتسك 
 :األشاعرة مبثل هذا احلديث، ومتسك احلنفية مبثل قوله تعاىل

َيْمُحوا اللَُّه َما َيَشاُء َوُيثْبُِت  وأكثر كل من الفريقني االحتجاج
واحلق أن النزاع لفظي وأن الذي سبق يف علم اهللا ال يتغري . لقوله
 يتبدل وأن الذي جيوز عليه التغيري والتبديل ما يبدو للناس من وال

عمل العامل وال يبعد أن يتعلق ذلك مبا يف علم احلفظة واملوكلني 
وأما ما  ،كالزيادة يف العمر والنقص واإلثباتباآلدمي فيقع فيه احملو 

  . انتهى. يف علم اهللا فال حمو فيه وال إثبات والعلم عند اهللا 
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يف حديث صحيح أن ما سبق به القضاء والقدر من وقد جاء 
الرزق واألجل ال يتغري وال يتبدل، فروى مسلم يف صحيحه عن 

قالت أم حبيبه زوج النيب صلى : املعرور بن سويد عن عبد اهللا قال
متعين بزوجي رسول اهللا أاللهم  :اهللا عليه وسلم رضي اهللا عنها

فقال : خي معاوية قالصلى اهللا عليه وسلم وبأيب أيب سفيان وبأ
قد سألت اهللا آلجال مضروبة وأيام « :النيب صلى اهللا عليه وسلم

معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا 
عن حله ولو كنت سألت اهللا أن يعيذك من عذاب يف النار أو 

  . »عذاب يف القرب كان خريا وأفضل
ريح يف أن اآلجال هذا احلديث ص :قال النووي يف شرح مسلم

واألرزاق مقدرة ال تتغري عما قدره اهللا تعاىل وعلمه يف األزل 
وأما ما ورد يف حديث  ،فيستحيل زيادهتا ونقصها حقيقة عن ذلك

صلة الرحم تزيد يف العمر ونظائره فقد سبق تأويله يف باب صلة 
هنا قد تقرر بالدالئل القطعية أن اهللا  :قال املازري ،األرحام واضحا

تعاىل أعلم باآلجال واألرزاق وغريها وحقيقة العلم معرفة املعلوم 
على ما هو عليه، فإذا علم اهللا تعاىل أن زيدا ميوت سنة مخسمائة 
استحال أن ميوت قبلها أو بعدها لئال ينقلب العلم جهال، فاستحال 
أن اآلجال اليت علمها اهللا تعاىل تزيد وتنقص فيتعني تأويل الزيادة 

ملك املوت أو غريه ممن وكله اهللا بقبض األرواح  إىلنسبة أهنا بال
وأمره فيها بآجال ممدودة فإنه بعد أن يأمره بذلك أو يثبته يف اللوح 
احملفوظ ينقص منه ويزيد على حسب ما سبق به علمه يف األزل 

وعلى ما  َيْمُحوا اللَُّه َما َيَشاُء َوُيثْبُِت :وهو معىن قوله تعاىل
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  .  ثُمَّ قََضى أََجلًا َوأََجلٌ ُمَسمى ِعْنَدُه :قوله تعاىل ذكرناه حيمل
واعلم أن مذهب أهل احلق أن املقتول مات بأجله وقالت 

فإن قيل ما احلكمة يف هنيها عن الدعاء بالزيادة  ،قطع أجله :املعتزلة
الدعاء باالستعاذة من العذاب  إىليف األجل ألنه مفروغ منه وندهبا 

فاجلواب أن اجلميع مفروغ منه  ،منه أيضا كاألجل مع أنه مفروغ
لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القرب وحنومها 
عبادة، وقد أمر الشرع بالعبادات فقيل أال نتكل على كتابنا وما 

وأما  »اعملوا فكل ميسر ملا خلق له« :سبق لنا من القدر فقال
حيسن ترك الصالة الدعاء بطول األجل فليس عبادة وكما ال 

والصوم والذكر اتكاال على القدر فكذا الدعاء بالنجاة من النار 
  . انتهى. وحنوه واهللا أعلم 

أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل عن  اإلسالموقد سئل شيخ 
هذه للجنة وال  :إن اهللا قبض قبضتني فقال«احلديث الذي ورد 

حلديث صحيح واهللا قبضها فهل هذا ا »أبايل وهذه للنار وال أبايل
إن «واحلديث اآلخر يف  ؟أمر أحدا من املالئكة بقبضها أوبنفسه 

 إىلهؤالء  :اهللا ملا خلق آدم أراه ذريته عن اليمني والشمال مث قال
  . وهذا يف الصحيح »اجلنة وال أبايل إىلالنار وال أبايل وهؤالء 

يب صلى فأجاب رمحه اهللا تعاىل نعم هذا املعىن مشهور عن الن
اهللا عليه وسلم من وجوه متعددة مثل ما يف موطأ مالك وسنن أيب 
داود والنسائي وغريه عن مسلم بن يسار ويف لفظ عن نعيم بن 

َوإِذْ ربيعه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه سئل عن هذه اآلية 
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فذكر  -اآلية  أََخذَ َربَُّك ِمْن َبنِي َآَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّيََّتُهْم
قال ويف حديث احلكم بن سفيان  - احلديث وقد تقدم ذكره قريبا 

قال رسول اهللا : عن ثابت عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
اجلنة برمحيت  إىل :إن اهللا قبض قبضة فقال« :صلى اهللا عليه وسلم
  . »النار وال أبايل إىل :وقبض قبضة فقال

ر السابق وهو أن وهذا احلديث وحنوه فيه فصالن أحدمها القد
اهللا سبحانه علم أهل اجلنة من أهل النار من قبل أن يعملوا 

بل قد نص األئمة كما لك  ،األعمال، وهذا حق جيب اإلميان به
والشافعي وأمحد أن من جحد هذا فقد كفر بل جيب اإلميان أن اهللا 

وجيب اإلميان مبا أخرب به من أنه  ،علم ما سيكون كله قبل أن يكون
ك وأخرب به قبل أن يكون كما يف صحيح مسلم عن عبد كتب ذل

اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 
إن اهللا قدر مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات « :قال

وذكر الشيخ » واألرض خبمسني ألف سنة وكان عرشه على املاء
ومل يكن شيء  كان اهللا«أيضا حديث عمران بن حصني الذي فيه 

 أيضاوذكر  ،وقد تقدم ذكره» غريه وكتب يف الذكر كل شيء
حديث العرباض بن سارية رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه 

إين عند اهللا مكتوب خامت النبيني وإن آدم ملنجدل يف «:وسلم قال 
يا رسول  :وذكر أيضا حديث ميسرة الفجر قلت ،احلديث »طينته

وآدم بني « :ويف لفظ مىت كنت نبيا؟ قال. ا؟اهللا مىت كتبت نبي
  . »الروح واجلسد

وذكر أيضا حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه فيما يكتب 
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وذكر أيضا حديث علي  ،للجنني وهو يف بطن أمه وقد تقدم ذكره
ما منكم من أحد إال وقد كتب مقعده «بن أيب طالب الذي فيه 

وذكر أيضا احلديث  ،وقد تقدم ذكره »من النار ومقعده من اجلنة
: الذي فيه أنه قيل يا رسول اهللا أعلم أهل اجلنة من أهل النار فقال

 »اعملوا فكل ميسر ملا خلق له«: فقيل له ففيم العمل؟ قال »نعم«
فبني النيب صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا علم أهل اجلنة من  :مث قال

كتاب أهل النار وأنه كتب ذلك وهناهم أن يتكلموا على هذا ال
ميسر ملا خلق له: ويدعو العمل كما يفعله امللحدون وقال   ،كل

وأن أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة 
 ،وهذا من أحسن ما يكون من البيان ،ميسرون لعمل أهل الشقاوة

وذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل يعلم األمور على ما هي عليه وهو قد 
ن هبا فيعلم أهنا تكون بتلك األسباب كما أسبابا تكو لألشياءجعل 

فلو قال هذا إذا علم  ،يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلها
الوطء كان أمحق أن اهللا علم أن  إىلاهللا أنه يولد يل فال حاجة 
وكذلك إذا علم أن هذا ينبت له  ،سيكون مبا يقدره من الوطء

فلو قال إذا علم أن  الزرع مبا يسقيه من املاء ويبذره من احلب
البذر كان جاهال ضاال ألن اهللا علم أن  إىلسيكون فال حاجة 

علم اهللا أن هذا يشبع باألكل وهذا  إذاوكذلك  ،سيكون بذلك
يروى بالشرب وهذا ميوت بالقتل فالبد من األسباب اليت علم اهللا 

علم أن هذا يكون سعيدا يف  إذاوكذلك  ،أن هذه األمور تكون هبا
وهذا يكون شقيا يف اآلخرة قلنا ذلك ألنه يعمل بعمل  اآلخرة
فلو قيل هو شقي وإن مل  ،فاهللا علم أنه يشقى هبذا العمل ،األشقياء
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يعمل كان باطال ألن اهللا ال يدخل النار أحدا إال بذنبه كما قال 
أقسم ف  لَأَْملَأَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِممَّْن َتبَِعَك ِمْنُهْم أَْجَمِعَني :تعاىل

ومن ابتع إبليس فقد عصى اهللا تعاىل  ،أنه ميلؤها من إبليس وأتباعه
  . وال يعاقب اهللا العبد على ما علم أنه يعمله حىت يعمله

وهلذا ملا سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أطفال املشركني 
يعين إن اهللا يعلم ما يعملون لو  )اهللا أعلم مبا كانوا عاملني( :قال
وي أهنم يف القيامة يبعث إليهم رسول فمن أطاعه وقد ر. بلغوا

فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة  ،دخل اجلنة ومن عصاه دخل النار
  . واملعصية

وكذلك اجلنة خلقها اهللا ألهل اإلميان به وطاعته فمن قدر أنه 
فمن قال أنا أدخل اجلنة سواء  ،يكون منهم يسره لإلميان والطاعة

علم أين من أهلها كان مفترًيا على اهللا يف  إذاكافرا  أوكنت مؤمنا 
ذلك فإن اهللا إمنا علم أنه يدخلها باإلميان فإذا مل يكن معه إميان مل 

بل من مل يكن مؤمنا  ،يكن هذا هو الذي علم اهللا أنه يدخل اجلنة
  . بل كافرا فإن اهللا يعلم أنه من أهل النار ال من أهل اجلنة

عانة باهللا وغري ذلك من وهلذا أمر الناس بالدعاء واالست
ومن قال أنا ال أدعو وال أسأل اتكاال على القدر كان  ،األسباب

اليت ينال هبا  األسبابخمطئا أيضا ألن اهللا جعل الدعاء والسؤال من 
وإذا قدر للعبد خريا يناله  ،مغفرته ورمحته وهداه ونصره ورزقه

أحوال  وما قدره اهللا وعلمه من ،بالدعاء مل حيصل بدون الدعاء
املواقيت فليس  إىلالعباد وعواقبهم فإمنا قدره بأسباب يسوق املقادير 
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  . واملسببات األسبابواهللا خالق  ،يف الدنيا واآلخرة شيء إال بسبب
شرك يف التوحيد  األسباب إىلااللتفات : وهلذا قال بعضهم

واألعراض عن  ،أن تكون أسبابا نقص يف العقل األسبابوحمو 
ال يوجب  األسبابوجمرد  ،ية قدح يف الشرعبالكل األسباب

نزل وبذر احلب مل يكن ذلك كافيا  إذاحصول املسبب فإن املطر 
والبد من  ،يف حصول النبات بل البد من ريح مربية بإذن اهللا

فالبد من متام الشروط وزوال املوانع وكل  ،صرف اآلفات عنه
نزال املاء يف وكذلك الولد ال يوجد مبجرد إ ،ذلك بقضاء اهللا وقدره

بل كم من أنزل ومل يولد له بل البد من أن اهللا شاء خلقه  ،الفرج
فتحبل املرأة وتربيه يف الرحم وسائر ما يتم به خلقه من الشروط 

 اإلنسانوكذلك أمر اآلخرة ليس مبجرد العمل ينال  ،وزوال املوانع
 أنه لن«:السعادة بل هي سبب وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

وال أنت يا رسول اهللا  :قالوا  »يدخل أحدكم اجلنة بعمله
 :وقد قال »وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل«:قال
َاْدُخلُوا الَْجنَّةَ بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونأي  ،فهذه الباء باء السبب

والذي نفاه النيب صلى اهللا عليه وسلم باء املقابلة  ،بسبب أعمالكم
أي ليس العمل عوضا ومثنا كافيا يف  ،ل اشتريت هذا هبذاكما يقا

فبعفوه ميحو  ،دخول اجلنة بل البد من عفو اهللا وفضله ورمحته
  . وبفضله يضاعف الربكات ،وبرمحته يأيت باخلريات ،السيئات

فريق آمنوا بالقدر  ،ويف هذا املوضع ضل طائفتان من الناس
 األسبابوا عن وظنوا أن ذلك كاف يف حصول املقصود فأعرض

أن يكفروا  إىلالصاحلة وهؤالء يؤول هبم األمر  واألعمالالشرعية 
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وفريق أخذوا يطلبون اجلزاء من اهللا كما  ،بكتب اهللا ورسله ودينه
 ،يطلبه األجري من املستأجر متكلني على حوهلم وقوهتم وعملهم

وهؤالء جهال ضالل فإن اهللا مل يأمر العباد  ،وكما يطلبه املماليك
ولكن . وال هناهم عما هناهم عنه خبال به  ،إليها أمرهم به حاجة مب

وهو سبحانه كما  ،أمرهم مبا فيه صالحهم وهناهم عما فيه فسادهم
يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي «:قال

فامللك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم حلاجته إليهم وهم  »فتنفعوين
واهللا تعاىل غين  ،مل خيلقها هلم فيطالبون جبزاء ذلك فعلوه بقوهتم اليت

  . عن العاملني
هلم ما  ،فإن أحسنوا أحسنوا  ألنفسهم وإن أساءوا فعليها

َمْن َعِملَ َصاِلًحا فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساَء كسبوا وعليهم ما اكتسبوا 
فمن أعرض عن  -أن قال  إىل -فََعلَْيَها َوَما َربَُّك بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد

بل املؤمن  ،القدر فقد ضل إىلاألمر والنهي والوعد والوعيد ناظًرا 
فنعبده اتباعا لألمر إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني :كما قال تعاىل

فمن ظن أنه يطيع اهللا بال معونته كما يزعم  ،ونستعينه إميانا بالقدر
امة ومشيئته النافذة وخلقه القدرية واجملوسية فقد جحد قدرة اهللا الت

  . لكل شيء
أعني على ما يريد ويسر له ذلك كان حمموًدا  إذاومن ظن أنه 

خالفه فقد جحد دين اهللا وكذب  أوسواء وافق األمر الشرعي 
بكتبه ورسله ووعده ووعيده واستحق من غضبه وعقابه أعظم مما 

ه ويقرب فإن العبد قد يريد ما يرضاه وحيبه ويأمر ب ،يستحقه األول
وقد يريد ما يبغضه اهللا ويكرهه ويسخطه وينهى عنه ويعذب  ،إليه
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فكل من هذين قد يسر له ذلك كما قال النيب صلى اهللا  ،صاحبه
كل ميسر ملا خلق له أما من كان من أهل السعادة « :عليه وسلم

فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء 
 ،وملا كان العبد ميسرا ملا ال ينفعه، »فسييسر لعمل أهل الشقاوة

بل يضره من معصية اهللا والبطر والطغيان وقد يقصد عبادة اهللا 
وطاعته والعمل الصاحل فال يتأتى له ذلك أمر يف كل صالة أن 

والعبد له يف املقدور حاالن حال إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني :يقول
ل املقدور أن يستعني باهللا ويتوكل قبل القدر وحال بعده فعليه قب

 أوقدر املقدور بغري فعله فعليه أن يصرب عليه  فإذاعليه ويدعوه 
وإن كان . وإن كان بفعله وهو نعمة محد اهللا على ذلك  ،يرضى به

  . من ذلك إليهذنبا استغفر 
وله يف املأمور حاالن حال قبل الفعل وهو العزم على االمتثال 

وحال بعد الفعل وهو االستغفار من  ،ى ذلكواالستعانة باهللا عل
وقال النيب صلى اهللا  ،التقصري وشكر اهللا على ما أنعم به من اخلري

احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجزن وإن « :عليه وسلم
أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر 

أصابته  إذافأمره  »اهللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان
القدر وال يتحسر على املاضي بل يعلم أن ما  إىلاملصائب أن ينظر 

 إىلفالنظر  ،وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه ،أصابه مل يكن ليخطئه
َما أََصاَب  :القدر عند املصائب واالستغفار عند املعائب قال تعاىل

لَّا ِفي ِكَتابٍ ِمْن قَْبلِ أَنْ ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي أَْنفُِسكُْم إِ
ِلكَْي لَا َتأَْسْوا َعلَى َما فَاَتكُْم َولَا * َنْبَرأََها إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري 
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َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة إِلَّا بِإِذِْن  :وقال تعاىل َتفَْرُحوا بَِما َآَتاكُْم
هو الرجل  :قال علقمة وغريه قَلَْبُهاللَِّه َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َيْهِد 

تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من عند اهللا فريضى ويسلم انتهى كالمه 
  . ملخصا

قرار بتقدمي وأما اإل :أيضا يف جواب آخر اإلسالموقال شيخ 
علم اهللا وكتابه ألفعال العباد فهذا مل ينكره إال الغالة من القدرية 

املعتزلة وغريهم يقرون بأن اهللا  وغريهم و إال فجمهور القدرية من
علم ما العباد فاعلون قبل أن يفعلوه ويصدقون مبا أخرب به الصادق 
املصدوق من أن اهللا قدر مقادير اخلالئق قبل أن خيلقهم كما ثبت 
يف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب 

الئق قبل أن خيلق إن اهللا قدر مقادير اخل«:صلى اهللا عليه وسلم قال
 »السموات واألرض خبمسني ألف سنة وكان عرشه على املاء

كان اهللا ومل يكن «وذكر الشيخ أيضا حديث عمران بن حصني 
إن « وحديث ابن مسعود» شيء قبله وكتب يف الذكر كل شيء

فهذا  :وقد تقدم ذكرمها مث قال  »أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه
ا ينكره غالهتم كالذين ذكروا لعبد اهللا بن يقرُّ به أكثر القدرية وإمن

عمر يف احلديث الذي رواه مسلم يف أول صحيحه حبيث قيل له 
قبلنا أقوام يقرءون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أن ال قدر «

فإذا لقيت أولئك فأخربهم أين بريء منهم  :قال ،وأن األمر أنف
والشافعي وأمحد من  وهلذا كَفََّر األئمة كمالك »وأهنم مين برءاء

خبالف غريهم من  ،إن اهللا مل يعلم أفعال العباد حىت يعملوها:قال
  . جمموع الفتاوى ٨ج ٤٣٠و  ٤٢٩القدرية انتهى من صفحة 
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شفاء (قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف الباب السابع من كتابه 
كان  إذاأفهام كثري من الناس أن القضاء والقدر  إىليسبق : )العليل

د سبق فال فائدة يف األعمال وأن ما قضاه الرب سبحانه وقدره ق
وقد سبق إيراد هذا  ،البد من وقوعه فتوسط العمل ال فائدة فيه

السؤال من الصحابة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأجاهبم مبا فيه 
  . الشفاء واهلدى

مث ذكر ابن القيم حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
وحديث جابر يف سؤال سراقة بن  »عملوا فكل ميسرا«الذي فيه 

أعلم أهل «وحديث عمران بن حصني الذي فيه  ،مالك بن جعشم
 ،املزين أووحديثه أيضا يف سؤال اجلهين  »اجلنة من أهل النار

يا نيب اهللا فعلى ما : وحديث ابن عمران عمر رضي اهللا عنه قال
مث قال ابن  ،جعقريبا فلترا األحاديثوقد تقدم ذكر هذه . نعمل

ونظائرها على أن  األحاديثفاتفقت هذه  :القيم رمحه اهللا تعاىل
القدر السابق ال مينع العمل وال يوجب االتكال عليه بل يوجب 

وهلذا ملا مسع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت  ،اجلد واالجتهاد
. أشد اجتهادا مين اآلن  

هم وصحة وهذا مما يدل على جاللة فقه الصحابة ودقة أفهام
علومهم فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربهم بالقدر السابق 

فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب  ،باألسبابوجريانه على اخلليقة 
 إىلالذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له فإذا أتى بالسبب أوصله 

القدر الذي سبق له يف أم الكتاب وكلما زاد اجتهاداً يف حتصيل 
قدر له أن  إذاوهذا كما .  ول املقدور أدىن إليهالسبب كان حص



  

 ١٢٧  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

واحلرص  يكون من أعلم أهل زمانه فإنه ال ينال ذلك إال باالجتهاد
وإذا قدر له أن يرزق الولد مل ينل ذلك إال  ،على التعلم وأسبابه

وإذا قدر له أن يستغل من أرضه من  ،بالنكاح أو التسري والوطء
وإذا قدر  ،بذر وفعل أسباب الزرعاملغل كذا وكذا مل ينله إال بال

احملصلة لذلك من األكل  األسبابالشبع والري فذلك موقوف على 
وهذا شأن أمور املعاش واملعاد فمن طل العمل اتكاال  ،والشرب

على القدر السابق فهو مبنزلة من عطل األكل والشرب واحلركة يف 
  . املعاش وسائر أسبابه اتكاال على ما قدر له

اليت هبا  األسبابهللا سبحانه عباده على احلرص على وقد فطر ا
بل فطر اهللا على ذلك سائر  ،مرام معاشهم ومصاحلهم الدنيوية

اليت هبا مصاحلهم األخروية يف معادهم  األسباباحليوانات فهكذا 
 األسبابفإنه سبحانه رب الدنيا واآلخرة وهو احلكيم مبا نصبه من 

ن خلقه ملا خلقه له يف الدنيا يف املعاش واملعاد وقد يسر كال م
فإذا علم العبد أن مصاحل آخرته  ،واآلخرة فهو مهيأ له ميسر له

كان أشد اجتهادا يف فعلها من القيام  إليهااملوصلة  باألسبابمرتبطة 
وقد فقه هذا كل الفقه من  ،هبا منه يف أسباب معاشه ومصاحل دنياه

  . قال ما كنت أشد اجتهادا مين اآلن
رياض  إىلعلم أن سلوك هذا الطريق يفضي به  إذاد فإن العب

مونقة وبساتني معجبة ومساكن طيبة ولذة ونعيم ال يشوبه نكد وال 
تعب كان حرصه على سلوكها واجتهاده يف السري فيها حبسب 

فالقدر السابق معني على  :أن قال إىل ...إليهعلمه مبا يفضي 
 ،مناف هلا وصاد عنهاال أنه  ،األعمال وما حيث عليها ومقتضٍ هلا



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٢٨ 

من ثبتت قدمه فاز بالنعيم املقيم ومن زلت  ،وهذا موضع مزلة قدم
  . قرار اجلحيم إىلقدمه عنه هوى 

أمرين مها  إىلفالنيب صلى اهللا عليه وسلم أرشد األمة يف القدر 
 باألسبابواإلتيان  ،اإلميان باألقدار فإنه نظام التوحيد ،سببا السعادة
فأرشدهم  ،ه وحتجز عن شره وذلك نظام الشرعخري إىلاليت توصل 

نظام التوحيد واألمر فأىب املنحرفون إال القدح بإنكاره يف أصل  إىل
القدح بإثباته يف أصل الشرع ومل تتسع عقوهلم اليت مل  أوالتوحيد 

يلق اهللا عليها من نوره للجمع  بني ما مجعت الرسل مجيعهم بينه 
وهدى اهللا الذين آمنوا ملا  ،وهو القدر والشرع واخللق واألمر

 ،صراط مستقيم إىلاختلفوا فيه من احلق بإذنه واهللا يهدي من يشاء 
والنيب صلى اهللا عليه وسلم شديد احلرص على مجع هذين األمرين 

احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال « :وقد تقدم قوله ،لألمة
  . انتهى. وإن العاجز من مل يتسع لألمرين  »تعجزنَّ
قول ابن حممود والتحقيق أن الكتابة نوعان كتابة هي  أماو

عبارة عن سبق علم اهللا باألشياء قبل وقوعها وأن اهللا يعلم أحوال 
خلقه وما هم عاملون وهم يف بطون أمهاهتم فهذه ال تتبدل وال 

  . تتغري وتسمى كتابة األزل
من وجوه أحدها أن يقال ليس ما ذكره بتحقيق وإمنا  :فجوابه

  . يف احلقيقة ختليط وتلبيس كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىلهو 
أن ما ذهب إليه من تنويع الكتابة فيما يتعلق  الوجه الثاين

  . هذا التنويع الباطل إىلباجلنني ال أصل له ومل يسبقه أحد 



  

 ١٢٩  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

وهو أن العلم القائم بالذات ال  يوضح ذلك الوجه الثالث
وال أعلم أحدا سبق ابن حممود  ،يسمى كتابة وإمنا يسمى علما فقط

القول بأن العلم القائم بالذات يسمى كتابة وال أظن أن عاقال  إىل
  . يوافقه على هذه التسمية احملدثة

أن ابن حممود زعم أن الكتابة نوعان ومل يذكر  الوجه الرابع
سوى سبق علم اهللا باألشياء قبل وقوعها وزعم أهنا تسمى كتابة 

وع الثاين فصار أحد نوعيه باطال واآلخر األزل ومل يذكر الن
  . معدوما

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نص يف حديث  الوجه اخلامس
مت له  إذااجلنني  إىلابن مسعود رضي اهللا عنه على أن امللك يرسل 

مائة وعشرون يوما فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب 
يف حديث حذيفة  ونص أيضا ،رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد

سعيد  أويا رب أشفي  :بن أسيد رضي اهللا عنه أن امللك يقول
أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره  أورب أذكر  أي :فيكتبان فيقول

ويف رواية  ،وأجله ورزقه مث تطوى الصحف فال يزاد فيها وال ينقص
يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب  :أن امللك يقول

ربك ما شاء ويكتب امللك مث  :يا رب أجله فيقول :قولامللك مث ي
يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب امللك مث خيرج  :يقول

  . امللك بالصحيفة يف يده فال يزيد على ما أمر وال ينقص
ويف النصوص على كتابة امللك ملا يقضي اهللا يف اجلنني وعلى 

على ما أمر به  طي الصحف وخروج امللك هبا يف يده وأنه ال يزيد



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٣٠ 

وال ينقص أبلغ رد على ما ابتدعه ابن حممود وخالف به أهل السنة 
واجلماعة حيث زعم أن هذه الكتابة عبارة عن سبق علم اهللا 
باألشياء قبل وقوعها وأن اهللا يعلم أحوال خلقه وما هم عاملون 

  . وهم يف بطون أمهاهتم
باألشياء أن يقال ال شك أن اهللا تعاىل عامل  الوجه السادس

 ،قبل وقوعها وأنه يعلم أحوال خلقه وما هم عاملون قبل أن خيلقهم
وأما الكتابة  ،وعلمه تبارك وتعاىل جبميع األشياء صفة من صفاته

فهي فعل امللك يكتب ما أمره اهللا به من أمر اجلنني مث يطوي 
الصحيفة اليت كتب فيها وخيرج هبا يف يده فال يزيد على ما أمر به 

وفعل امللك خملوق وصحيفته خملوقة ومع ذلك فقد زعم ، صوال ينق
ابن حممود أن كتابة امللك ملا يتعلق باجلنني هي عبارة عن سبق علم 
اهللا باألشياء قبل وقوعها فجعل املخلوق صفة من صفات اهللا وهذا 

  . غاية التخليط والتلبيس
قال  ،إن األزيل هو القدمي الذي مل يزل:أن يقال الوجه السابع

 :األزل بالتحريك الِقدم قال أبو منصور :ابن منظور يف لسان العرب
ومنه قوهلم هذا شيء أزيل أي قدمي وذكر بعض أهل العلم أن أصل 

هذا فلم يستقم إال  إىلهذه الكلمة قوهلم للقدمي مل يزل مث نسب 
. باالختصار فقالوا يزيل مث أبدلت الياء ألفا ألهنا أخف فقالوا أزيل 

  . انتهى
ذا علم أن األزل هو القدم وأن األزيل هو القدمي الذي مل يزل وإ

فال خيفى ما يف قول ابن حممود من اخلطأ والتخطيط حيث زعم أن 



  

 ١٣١  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

  . كتابة امللك ملا يتعلق باجلنني وهو يف بطن أمه تسمى كتابة األزل
إن كتابة املقادير ليست بأزلية وإمنا :أن يقال الوجه الثامن

خبمسني ألف سنة كما ثبت  واألرضت كانت قبل خلق السموا
ذلك يف صحيح مسلم من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

وهذه الكتابة هي كتابة املقادير  ،رضي اهللا عنهما وقد تقدم ذكره
وإذا كانت الكتابة السابقة على خلق السموات  ،يف اللوح احملفوظ

زلية خبمسني ألف سنة ليست أزلية فمن باب أوىل نفي األ واألرض
  . عن كتابة ما يتعلق باجلنني وهو يف بطن أمه

أنه يلزم على القول بأن كتابة املقادير أزلية أن  الوجه التاسع
يكون القلم واللوح احملفوظ أزليني وأن تكون الصحيفة اليت يكتب 

وهذا موافق  ،فيها امللك ما يتعلق باجلنني وهو يف بطن أمه أزلية
والقول بقدم العامل كفر بال  ،م العامللقول الفالسفة القائلني بقد

  . نزاع
قول ابن حممود؛ وعلمه سبحانه ال يتعلق به إجبارهم على  وأما

الشر بل هم عاملون ألنفسهم خمتارون ألعماهلم  أوفعل اخلري 
  . الصاحلة والسيئة فهي كسبهم ويترتب اجلزاء على ذلك

شرب وما  أوإن مجيع ما يفعله العباد من خري :أن يقال :فجوابه
سيئة فكل ذلك قد سبق به القضاء  أويعملونه من أعمال صاحلة 

والقدر وكتب يف اللوح احملفوظ وكتبه أيضا امللك الذي يرسله اهللا 
مل يكن ليخطئه  اإلنسانفما أصاب  ،اجلنني وهو يف بطن أمه إىل

 أووما أخطأه مل يكن ليصيبه وكل ميسر ملا خلق له من سعادة 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٣٢ 

أن العباد يعملون على أمر مبتدأ مل يسبق به ومن زعم . شقاوة
القضاء والقدر ومل يكتب يف اللوح احملفوظ ومل يكتبه امللك املوكل 
باجلنني فهو من القدرية الذين مساهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  . جموس هذه األمة
سبق علم اهللا خبامتة  إىلفمعىن سبق الكتاب إشارة  وأما قوله
  . حياة كل إنسان

ن سبق إ :أما قوله :من وجهني أحدمها أن يقال :جوابهف
سبق علم اهللا خبامتة حياة كل إنسان فهو خطأ  إىلالكتاب إشارة 

النص الصريح يف حديث ابن مسعود  إلغاءظاهر ملا يلزم عليه من 
اجلنني فينفخ فيه  إىلرضي اهللا عنه أن اهللا تبارك وتعاىل يرسل امللك 

ويؤمر بأربع كلمات   أوبكتب رزقه وأجله وعمله وشقي الروح
وإلغاء ما جاء يف حديث حذيفة ابن أسيد رضي اهللا عنه أن  ،سعيد

أي رب أذكر  :فيكتبان فيقول ؟سعيد أويا رب أشقي  :امللك يقول
فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه مث تطوى  ؟أو أنثى

الصحف فال يزاد فيها وال ينقص ويف رواية مث خيرج امللك 
ففي هذا احلديث  ،لصحيفة يف يده فال يزيد على ما أمر وال ينقصبا

الصحيح النص على الكتابة وعلى الصحف اليت يكتب امللك فيها 
  . ما يقضي اهللا يف اجلنني وأهنا تطوى وخيرج امللك هبا يف يده

وعلى قول ابن حممود تكون كتابة امللك والصحف اليت يكتب 
ده امسا ال مسمى له ولفظا ال معىن فيها مث يطويها وخيرج هبا يف ي

وأن تكون النصوص على الكتابة والصحف وطيها وخروج  ،له



  

 ١٣٣  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

وما لزم عليه ما ذكرنا فهو  ،امللك هبا يف يده لغوا ال فائدة يف ذكره
  . قول سوء جيب اطراحه ورده

ال شك أن اهللا عامل خبامتة حياة كل  :ن يقالأ:  الوجه الثاين
وأما كتابة امللك ملا يتعلق  ،ال أول له وعلمه بذلك أزيل ،إنسان

باجلنني وهو يف بطن أمه فكان أوهلا حني محلت حواء بأول أوالدها 
ومن جعل هذه  ،يوم القيامة إىلوال تزال مستمرة لكل جنني 

الكتابة وعلم اهللا األزيل شيئا واحدا فقد مجع بني ما فرق اهللا بينه 
  . لم على غري ما يراد بهوتأول كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

عن الذي خيتم له بسوء اخلامتة أنه الرجل يولد مؤمنا  وأما قوله
بني أبوين مؤمنني فهو يؤمن باهللا وحيافظ على فرائض اهللا من صالته 
وصيامه وسائر واجباته وجيتنب احملرمات واملنكرات ويسري على 

وفساد  هذه الطريقة املستقيمة غالب عمره مث يطرأ عليه اإلحلاد
االعتقاد فيكذب بالقرآن ويكذب بالرسول فريتد عن دينه فيموت 
على سوء اخلامتة فيدخل النار بسبب كفره وإحلاده الذي هو خامتة 

وليس سبق الكتاب الذي هو عبارة عن سبق علم اهللا بتطور  ،حياته
حالة هذا الشخص هي اليت محلته على الردة وعلى سوء اخلامتة وإمنا 

  . واختياره لنفسهوقعت بفعله 
ليس من شرط الذي خيتم له بسوء اخلامتة  :أن يقال :فجوابه

بل قد يولد بني  ،أن يولد بني أبوين مؤمنني كما قاله ابن حممود
أبوين كافرين مث يسلم وقد يولد بني أبوين أحدمها مسلم واآلخر 
كافر ويكون هو مسلما وقد يولد بني أبوين مسلمني وينشأ على 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٣٤ 

عمل بعمل أهل اجلنة فإذا كان يف آخر عمره عمل بعمل وي اإلسالم
وإمنا يسري يف مجيع أحواله وأعماله الصاحلة  ،أهل النار فدخل النار
حني موته على وفق ما سبق به القضاء  إىلوالطاحلة منذ نشأته 

والقدر وكتب يف اللوح احملفوظ مث كتبه امللك املوكل به وهو يف 
 ،ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبهفما أصابه مل يكن  ،بطن أمه

وليس معىن هذا أنه جمرب على شيء من أعماله وإمنا هو يعمل 
موافقة القضاء  إىلوأعماله االختيارية تؤدي به  ،باختياره ورغبته

  . والقدر
وقد روى البزار والطرباين يف الصغري والكبري عن العرس ابن 

اهللا عليه وسلم  مسعت رسول اهللا صلى :عمرية رضي اهللا عنه قال
إن العبد ليعمل الربهة بعمل أهل النار مث تعرض له اجلادة «:يقول

من جواد اجلنة فيعمل هبا حىت ميوت عليها وذلك ملا كتب له وإن 
الرجل لعمل بعمل أهل اجلنة الربهة من دهره مث تعرض له اجلادة 
من جواد أهل النار فيعمل هبا حىت ميوت عليها وذلك ملا كتب 

  . رجاهلم ثقات :ال اهليثميق »له
وأما الذي يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه  :وأما قوله

الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها فهو رجل يولد كافرا 
ربه واستغفر من  إىلكان يف آخر عمره تاب  إذاويعيش كافرا حىت 

ذنبه وأسلم فحسن إسالمه فصار حيافظ على واجباته من صالته 
  . ائر عباداته حىت مات على ذلكوصيامه وس
ليس من شرط الذي خيتم له حبسن اخلامتة  :أن يقال :فجوابه



  

 ١٣٥  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

أن يولد كافرا ويعيش كافرا بل قد يولد بني أبوين مسلمني وينشأ 
العمل بأعمال  إىلواألعمال الصاحلة مث خيالف ذلك  اإلسالمعلى 

دخل أهل النار فإذا كان يف آخر عمره عمل بأعمال أهل اجلنة ف
 اإلسالموقد يكون كافرا يف أول عمره مث يسلم مث يرتد عن  ،اجلنة

أو يعمل أعماال توجب له النار فإذا كان يف آخر عمره عمل 
وإمنا يسري يف مجيع أحواله وأعماله  ،بأعمال أهل اجلنة فدخل اجلنة

فاإلميان  ،على وفق ما سبق به القضاء والقدر كما تقدم تقريره
كان اإلميان وال يكون العبد مؤمنا حىت يؤمن بالقدر ركن من أر
  . بالقدر خريه وشره

إن الرجل يولد «ويف حديث أيب سعيد مرفوعا  وأما قوله 
مؤمنا ويعيش مؤمنا مث ميوت كافرا وإن الرجل يولد كافرا 

  . رواه اإلمام أمحد »ويعيش كافرا مث ميوت مؤمنا
اهللا أن أقول قد تصفحت أحاديث أيب سعيد رضي  :فجوابه

عنه يف مسند اإلمام أمحد فلم أجد هذا احلديث فيه وال أدري من 
، وقد ذكر اهليثمي يف جممع الزوائد عن !!أين جاء به ابن حممود ؟

قال رسول اهللا صلى اهللا : عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال
إن العبد يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا وميوت مؤمنا « :عليه وسلم

والعبد يعمل  ،افرا ويعيش كافرا وميوت كافراوإن العبد يولد ك
برهة من دهره بالسعادة مث يدركه ما كتب له فيموت كافرا 
والعبد يعمل برهة من دهره بالشقاء مث يدركه ما كتب له فيموت 

 :رواه الطرباين يف األوسط والكبري باختصار قال اهليثمي »سعيدا
 :د وقال ابن عديالعبدي وقد وثقه غري واح إبراهيموفيه عمر بن 
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  . انتهى. وهذا منها  :قال اهليثمي ،حديثه عن قتادة مضطرب
ومع ما يف هذا احلديث من الضعف يف إسناده ففي بعض منه 

ومثله يف احلديث .  »إن العبد يولد كافرا«: نظر وذلك يف قوله 
وهذا خمالف للحديث الصحيح عن أيب  ،الذي ذكره ابن حممود
ما « :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هريرة رضي اهللا عنه أن

من مولود يولد إال على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما 
 :تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء مث يقول

 ِفطَْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها لَا َتْبِديلَ ِلَخلْقِ اللَِّه ذَِلَك الدِّيُن
رواه ملك وأمحد وأبو داود الطيالسي والشيخان وأبو  »قَيُِّمالْ

ويف رواية  ،هذا حديث صحيح :وقال ،داود السجستاين والترمذي
ال يولد مولود إال على « :ألمحد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ينصرانه أو  أوهذه امللة حىت يبني عنه لسانه فأبواه يهودانه 
أمحد أيضا عن األسود بن سريع وجابر  ماإلماوروى .  »يشركانه

بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنو 
وروى ابن حبان يف صحيحه حديث األسود ابن سريع رضي  ،ذلك

  . اهللا عنه
فَأَِقْم  :ويف الفطرة أقوال للعلماء أقر هبا ما وافق قول اهللا تعاىل

طَْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها لَا َتْبِديلَ َوْجَهَك ِللدِّينِ َحنِيفًا ِف
وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف رواية  ِلَخلْقِ اللَِّه ذَِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم

ويف حديث  »ال يولد مولود إال على هذه امللة«:أمحد اإلمام
 :األسود بن سريع عند ابن حبان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ولو صح  »حىت يعرب اإلسالمما من مولود يولد إال على فطرة «
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حديث ابن مسعود الذي فيه أن العبد يولد كافرا مل يكن معنا خمالفا 
الصحيحة من كون املولود يولد على  األحاديثملا دلت عليه 

الفطرة ألن معىن قوله يولد كافراً أنه قد سبق يف علم اهللا أنه يكون 
  . ميجسانه أوينصرانه  أويهودانه كافرا وأن أبويه 

وأما قول ابن حممود وهذا الكفر وهذا اإلميان إمنا فعله 
  . باختياره ورغبته

إن كل ما يفعله بنو آدم باختيارهم ورغبتهم  :أن يقال :فجوابه
فقد سبق به القضاء والقدر وكتب ذلك يف اللوح احملفوظ قبل خلق 

امللك املوكل باجلنني السموات واألرض خبمسني ألف سنة وكتبه 
فال يؤمن أحد إال بقضاء وقدر وال يكفر أحد إال  ،وهو يف بطن أمه

وكل  ،فجميع األمور جارية على وفق القضاء والقدر ،بقضاء وقدر
 ،أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ،ميسر ملا خلق له

ا ومن زعم أن أحًد ،وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة
يكفر باختياره ورغبته ومل يسبق بذلك القضاء  أومن بين آدم يؤمن 

والقدر ومل يكتب يف اللوح احملفوظ ومل يكتبه امللك املوكل باجلنني 
وهو يف بطن أمه فهو من القدرية الذين مساهم النيب صلى اهللا عليه 
وسلم جموس هذه األمة وهم الذين يزعمون أن األمر أنف أي 

وقد تربأ ابن عمر وغريه من  ،ق به القضاء والقدرمستأنف مل يسب
الصحابة رضي اهللا عنهم من القدرية وصرح الشافعي وأمحد 
وغريمها من األئمة بتكفري غالهتم وهم الذين ينكرون العلم 

وقد تقدم بيان ذلك يف عدة مواضع من كالم شيخ  ،والكتاب
درية فهو ومن سلك سبيل الق ،ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل اإلسالم
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فليحذر املؤمن الناصح لنفسه من  ،ملحق هبم يف كل ما ذكرنا
  . موافقتهم لئال ينسلخ من دينه وهو ال يشعر

وقد روى الترمذي وابن ماجة واحلاكم يف مستدركه عن أنس 
 :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:بن مالك رضي اهللا عنه قال

هذا  :قال الترمذي »ونكل بين آدم خطَّاء وخري اخلطائني التواب«
صحيح  :حديث غريب وصححه احلاكم وقال الذهيب يف تلخيصه

  . على لني
وهذا آخر ما تيسر إيراده يف الرد على رسالة ابن حممود اليت 

  ). اإلميان بالقضاء والقدر على طريقة أهل السنة واألثر(مساها 
فيه وليعلم أن الكالم يف القدر مزلة أقدام ومضلة أفهام ال يسلم 

إال من متسك بنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والتابعون هلم بإحسان وأئمة العلم 

ولوال أين أخشى أن يغتر بعض الناس بعنوان  ،واهلدى من بعدهم
رسالة ابن حممود فيظن أهنا على طريقة أهل السنة واألثر مع أهنا 

ة الذين ينكرون كتابة ملقادير قبل خلق على طريقة غالة القدري
وينكرون كتابة امللك املوكل  ،خبمسني ألف سنة واألرضالسموات 

شقاوة  أوأنوثة وسعادة  أوباجلنني ملا يقضي اهللا فيه من ذكورة 
وأن يغتروا أيضا مبا قرره يف رسالته من نفي كتابة  ،ورزق وأجل

بذات اهللا وسبق علمه املقادير وزعمه أهنا عبارة عن العلم القائم 
يف معىن القضاء والقدر مما  أيضاوما قرره  ،باألشياء قبل وقوعها

فلوال خشية االغترار  ،أخذه من كالم عدو اهللا القصيمي يف أغالله



  

 ١٣٩  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

  . مبا ذكرته من كالم ابن حممود ملا كتبت يف الرد عليه شيئا
 واملقصود من هذا الرد نصيحة املردود عليه مث نصيحة غريه لئال

  . يغتروا بكالمه
واهللا املسئول أن يريين وإياه وإخواننا املسلمني احلق حقا 
ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطال ويرزقنا اجتنابه وال جيعله ملتبسا 

  . علينا فنضل
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  )فصل(

إحتاف (وأما الرسالة الثانية البن حممود وهي اليت مساها 
يتلخص يف ثالثة عشر  فالتعقيب عليها) األنبياءاألحفياء برسالة 

  : شيئا
يف زعمه أن كل نيب فإنه رسول وأنه ال فرق بني  :األول

  . واملسمى واحد اإلسالمالرسول والنيب إال مبجرد 
قوله أن ابن كثري هو أسبق من تكلم بالتفريق بني  :والثاين

  .الرسول والنيب 
ابن تيمية مل يذكر يف  اإلسالمقوله أن شيخ :والثالث      

  . والرسل  األنبياءالنبوات فرقا بني كتاب 
زعمه أن التفريق بني الرسول والنيب ليس معروفا عند  :الرابع

  . الصحابة والتابعني وال السلف السابقني 
قدحه يف الصحايب اجلليل أيب ذر رضي اهللا عنه ورميه : اخلامس
  .بسوء احلفظ 
ن يف مائة ألف وأربعة وعشري األنبياءإن حصر :قوله :السادس

  . ألف خمالف لصريح القرآن 
أن  األنبياءاليت وردت يف عدد  األحاديثقوله عن  :السابع

  . بعضها من قول كعب األحبار
إن هللا أنبياء :احملققني من السلف أهنم قالوا إىلما نسبه : الثامن
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إهنم خطَّئوا من عد : أيضاوقوله  ،كثريين ال يعلم عددهم إال اهللا
  . والرسل  األنبياء
  . والرسل  األنبياءتغليطه من فرق بني  :اسع الت

إن ابن اجلوزي وغريه من العلماء ذكروا حديث :قوله: العاشر 
  . ذر يف املوضوعات  أيب

  . نفيه الرسالة عن  آدم :  احلادي عشر
زعمه أن من فرق بني الرسول والنيب فقد فرق :  الثاين عشر

  . يف اإلميان  األنبياءبني 
أن كل مسلم مؤمن وأنه ال فرق بني  زعمه :الثالث عشر

  . املسلم واملؤمن 
إن كل نيب فإنه رسول ):٤(وهو قوله يف صفحة  :فأما األول

  . وأنه ال فرق بني الرسول والنيب إال مبجرد االسم واملسمى واحد
قد دل القرآن والسنة  :من وجهني أحدمها أن يقال :فجوابه

لقرآن والسنة حجة على وكفى با ،على التفريق بني الرسول والنيب
  . كل مبطل

 :فقد قال اهللا تعاىل يف سورة احلج فأما الدليل من القرآن
 َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َولَا َنبِيٍّ إِلَّا إِذَا َتَمنَّى أَلْقَى

اآلية فقد فرق تبارك وتعاىل بني الرسول وبني الشَّْيطَانُ ِفي أُْمنِيَِّتِه
  . وعطف النيب على الرسول والعطف يقتضي املغايرة النيب

أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف  اإلسالمقال شيخ 
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وعطف الشيء على الشيء يف القرآن وسائر الكالم  :كتاب اإلميان
يقتضي مغايرة بني املعطوف واملعطوف عليه مع اشتراك املعطوف 

  . انتهى .واملعطوف عليه يف احلكم الذي ذكر هلما 
وسيأيت قول الرازي أن عطف النيب على الرسول يوجب 

  . انتهى. املغايرة وهو من باب عطف العام على اخلاص 
بني واو العطف واملعطوف صريح يف ) ال(وإدخال حرف 

َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ  :التفريق بني الرسول والنيب كقوله تعاىل
وقوله لَُهْم ِمْن ُدونِِه َوِليٌّ َولَا َشِفيٌع لَْيَس :وقولهَولَا َنِصريٍ

فََما لَُه  :وقوله تعاىل َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َواقٍ :تعاىل
  . وأمثال هذه اآلياتِمْن قُوٍَّة َولَا َناِصرٍ
َوَما ما نصه ) من تفسري ابن عباستنوير املقباس (وقد جاء يف 

حمدث  )وال نيب(مرسل  )من رسول( يا حممد ْبِلَكأَْرَسلَْنا ِمْن قَ
أَلْقَى حدث النيب  أوقرأ الرسول إِلَّا إِذَا َتَمنَّىليس مبرسل 

  . انتهى. يف قراءة الرسول وحديث النيب  الشَّْيطَانُ ِفي أُْمنِيَِّتِه
َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن وقال ابن جرير يف تفسري هذه اآلية 

فتأويل  :اآليةُسولٍ َولَا َنبِيٍّ إِلَّا إِذَا َتَمنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُْمنِيَِّتِهَر
أمة من األمم وال  إىلالكالم ومل يرسل يا حممد من قبلك من رسول 

  . انتهى. متىن  إذانيب حمدث ليس مبرسل إال 
 أوأمة  إىلاملعىن وما أرسلنا من رسول : وقال القاضي عياض

  . انتهى. أحد  إىلوليس مبرسل  نيب
َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن  :وقال الثعليب يف تفسري قوله تعاىل
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اخللق بإرسال جربيل  إىلالرسول الذي أرسل :  َرُسولٍ َولَا َنبِيٍّ
 أووالنيب الذي تكون نبوته إهلاما  ،عيانا وحماورته إياه شفاها إليه

  . انتهى. كل نيب رسوال مناما فكل رسول نيب وليس 
َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن  :وقال الواحدي يف قول اهللا تعاىل

الرسول  : َرُسولٍ َولَا َنبِيٍّ إِلَّا إِذَا َتَمنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُْمنِيَِّتِه
 ،عيانا وحماورته شفاها إليهاخللق بإرسال جربيل  إىلالذي أرسل 

مناما فكل رسول نيب وليس كل  أوي تكون نبوته إهلاما والنيب الذ
 ،الرسول النيب املرسل :وهذا معىن قول الفراء  :قال ،نيب رسوال

هتذيب األمساء (انتهى منقوال من  ،والنيب احملدث الذي مل يرسل
  . أليب زكريا النووي) واللغات

ِلَك ِمْن َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبوقال البغوي يف تفسري هذه اآلية 
وهو َولَا َنبِيٍّوهو الذي يأتيه جربيل بالوحي عيانا َرُسولٍ

وكل رسول نيب وليس كل نيب  ،مناما أوالذي تكون نبوته إهلاما 
  . انتهى. رسوال 

دليل ِمْن َرُسولٍ َولَا َنبِيٍّ :وقال الزخمشري يف قوله تعاىل
  . انتهى . بني على تغاير الرسول والنيب

َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن رازي يف تفسري هذه اآلية وقال ال
املسألة األوىل من الناس من قال الرسول هو  ،اآليةَرُسولٍ َولَا َنبِيٍّ

والنيب هو الذي مل يرسل ولكنه أهلم أو رأى  ،الذي حدث وأرسل
إن كل رسول نيب وليس كل نيب :ومن الناس من قال ،يف النوم

كل رسول  :وقالت املعتزلة ،هو قول الكليب والفراءيكون رسوال و
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إن هذه  -مث ذكر الرازي -نيب وكل نيب رسول وال فرق بينهما 
ألنه :قال ،اآلية دالة على أن كل رسول نيب وليس كل نيب رسوال

عطف على الرسول وذلك يوجب املغايرة وهو من باب عطف 
َسلَْنا ِمْن َنبِيٍّ ِفي َوكَْم أَْر :وقال يف موضع آخر ،العام على اخلاص

وذلك يدل على أنه كان نبيا فجعله اهللا مرسال وهو يدل الْأَوَِّلَني
  . انتهى. على قولنا 

َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن  :وقال القرطيب يف تفسريه عند قول اهللا تعاىل
الرسول الذي أرسل  :وقال الفراء ،اآلية قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َولَا َنبِيٍّ

والنيب الذي تكون نبوته إهلاما  ،عيانا إليهاخللق بإرسال جربيل  إىل
- قال املهدوي  ،مناما فكل رسول نيب وليس كل نيب رسوال أو

 ،إن كل رسول نيب وليس كل نيب رسوال:- وهذا هو الصحيح
قال والصحيح والذي  ،وكذا ذكر القاضي عياض يف كتاب الشفاء
كل نيب رسوال واحتج  عليه اجلم الغفري أن كل رسول نيب وليس

ثالمثائة وثالثة عشر أوهلم آدم  األنبياءذر وأن الرسل من  أيبحبديث 
  . انتهى. وآخرهم حممد صلى اهللا عليه وسلم 

سنة سبعمائة  توىفاملوقال عبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي 
َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن  :وعشر يف تفسريه يف الكالم على قول اهللا تعاىل

هذا دليل بني علي ثبوت التغاير بني  ِلَك ِمْن َرُسولٍ َولَا َنبِيٍّقَْب
  . انتهى. الرسول والنيب خبالف ما يقول البعض أهنما واحد 

وقال ابن جزي الكليب الغرناطي يف تفسريه يف الكالم على قول 
النيب  ،يةاآلَوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َولَا َنبِيٍّ :اهللا تعاىل



  

 ١٤٥  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

أعم من الرسول فكل رسول نيب وليس كل نيب رسوال فقدم 
الرسول ملناسبته لقوله أرسلنا وأخر النيب لتحصيل العموم ألنه لو 

. اقتصر على رسول مل يدخل يف ذلك من كان نبيا غري رسول 
  . انتهى

َوكَانَ  :ويف تفسري جماهد عند قول اهللا تعاىل يف سورة مرمي
اَرُسولًا َنبِي النيب هو الذي يكلم وينزل عليه وال يرسل :قال، 

  . والرسول هو الذي يرسل
جاءك التفسري عن جماهد فحسبك  إذا :وقد قال سفيان الثوري

 :وروى حممد بن إسحاق عن أبان بن صاحل عن جماهد قال ،به
 إىلعرضت املصحف على ابن عباس ثالث عرضات من فاحتته 

وروى ابن جرير عن  ،وأسأله عنها خامتته أوقفه عند كل آية منه
رأيت جماهدا سأل ابن عباس عن تفسري القرآن  :ابن أيب مليكة قال
اكتب حىت سأله عن التفسري  :فيقول له ابن عباس :ومعه ألواحه قال

  . كله
وعلى هذا فقول جماهد يف تفسري اآلية من سورة مرمي حيتمل أنه 

  .  أعلممما أخذه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما واهللا
 :وقال القرطيب يف تفسري سورة األعراف عند قوله تعاىل

َّالَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الرَُّسولَ النَّبِيَّ الْأُمِّي والرسول والنيب : قال ،اآلية
امسان ملعنيني فإن الرسول أخص من النيب وقدم الرسول اهتماما 

رسول اهللا  ملعىن الرسالة و إال فمعىن النبوة هو املتقدم ولذلك رد
وبرسولك الذي « :صلى اهللا عليه وسلم على الرباء حني قال



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٤٦ 

 ،خرجه يف الصحيح»قل بنبيك الذي أرسلت« :فقال له »أرسلت
وأيضا فإن يف قوله وبرسولك الذي أرسلت تكرير الرسالة وهو 
معىن واحد فيكون كاحلشو الذي ال فائدة فيه خبالف ونبيك الذي 

ا وعلى هذا فكل رسول نيب وليس أرسلت فإهنما ال تكرار فيهم
كل نيب رسوال ألن الرسول والنيب اشتركا يف أمر عام وهو النبأ 

حممد رسول من عند اهللا  :قلت فإذاوافترقا يف أمر وهي الرسالة 
صلوات اهللا  األنبياءتضمن ذلك أنه نيب ورسول وكذلك غريه من 

  . انتهى. عليهم 
 :عند قول اهللا تعاىلوقال ابن كثري يف تفسري سورة األحزاب 

 َما كَانَ ُمَحمٌَّد أََبا أََحٍد ِمْن رَِجاِلكُْم َولَِكْن َرُسولَ اللَِّه َوَخاَتَم
فهذه اآلية نص يف أنه ال نيب بعده وإذا كان ال نيب بعده  النَّبِيَِّني

فال رسول بعده بالطريق األوىل واألحرى ألن مقام الرسالة أخص 
  . انتهى. سول نيب وال ينعكس من مقام النبوة فإن كل ر

وقال ابن كثري أيضا يف تفسري سورة املدثر بعد ما قرر أن أول 
سورة  ) قم فأنذر( :وقوله تعاىل :قال) اقرأ(ما نزل من القرآن أول

أي مشر عن ساق العزم وأنذر الناس وهبذا حصل اإلرسال كما 
  . انتهى. حصل باألول النبوة 

دة أحاديث أحدها ما رواه اإلمام ففي ع وأما الدليل من السنة
أمحد والشيخان وأبو داود والترمذي عن الرباء بن عازب رضي اهللا 

أتيت  إذا« :قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عنهما قال
مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة مث اضطجع على شقك األمين 



  

 ١٤٧  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجلأت  أسلمتاللهم : وقل
ك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجا منك إال إليك ظهري إلي

آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت؛ مت 
استذكرهن  :فقلت »على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول

ويف   )ونبيك الذي أرسلت ،ال( :وبرسولك الذي أرسلت قال
 :فقلت وبرسولك الذي أرسلت قال :رواية الترمذي قال الرباء

   .»وبنبيك الذي أرسلت« :ن بيده يف صدري مث قالفطع
وهذا احلديث صريح يف التفريق بني الرسول والنيب وقد استدل 

وقد تقدم كالم  ،به غري واحد من أكابر العلماء على التفريق بينهما
  . القرطيب يف ذلك قريبا
والفرق بني النيب والرسول أن الرسول هو  :وقال اخلطايب
والنيب هو املخرب ومل يؤمر بالتبليغ  ،أنبئ وأخرب به املأمور بتبليغ ما

ومعىن رده على الرباء  :قال ،فكل رسول نيب وليس كل نيب رسوال
نبيك أن الرسول من باب املضاف فهو ينبئ عن  إىلمن رسولك 

فلو قال ورسولك مث قال الذي أرسلت لصار  إليهاملرسل واملرسل 
أرسلت إذ قد كان نبيا قبل  البيان مكررا معادا، فقال ونبيك الذي

أن يكون رسوال ليجمع له الثناء باالمسني معا ويكون تعديدا للنعمة 
يف احلالني وتعظيما للمنة على الوجهني انتهى وقد نقله عنه ابن 

  . األثري يف جامع األصول وأقره
يف الكالم على قول مسلم يف  :وقال النووي يف شرح مسلم

مد خامت النبيني وعلى مجيع وصلى اهللا على حم«أول صحيحة 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٤٨ 

وقد ينكر على مسلم يف هذا الكالم قوله وعلى » واملرسلني األنبياء
ال يبقى لذكر  األنبياءذكر  إذافيقال  ،واملرسلني األنبياءمجيع 

ولكن  ،فإن الرسول نيب وزيادة األنبياءاملرسلني وجه لدخوهلم يف 
  وجياب عنه جبوابني  ،هذا اإلنكار ضعيف

ن هذا سائغ وهو أن يذكر العام مث اخلاص تنويًها أحدمها أ
  . بشأنه وتعظيما ألمره وتفخيما حلاله

أن قوله واملرسلني أعم من جهة أخرى وهو : واجلواب الثاين
أنه يتناول مجيع رسل اهللا سبحانه وتعاىل من اآلدميني واملالئكة قال 

وال لًا َوِمَن النَّاسِاللَُّه َيْصطَِفي ِمَن الَْملَاِئكَِة ُرُس :اهللا تعاىل
يسمى امللك نبيا فحصل بقوله واملرسلني فائدة مل تكن حاصلة 

يف  إليهبقوله النبيني واهللا أعلم انتهى كالم النووي، وقد أشار 
الكالم على حديث الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما يف كتاب 
الذكر والدعاء فقال وقد قدمنا يف أول شرح خطبة هذا الكتاب أنه 

  . انتهى.  يلزم من الرسالة النبوة وال عكسه ال
قوله وبرسولك الذي  :وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري

 :قال القرطيب تبعا لغريه» ال وبنبيك الذي أرسلت« :أرسلت قال
هذا حجه ملن مل جيز نقل احلديث باملعىن وهو الصحيح من مذهب 

الوضع فإن النبوة  فإن لفظ النبوة والرسالة خمتلفان يف أصل ،مالك
فالنيب يف العرف هو املنبأ من جهة اهللا بأمر  ،من النبأ وهو اخلرب

غريه فهو رسول و إال فهو نيب  إىلوإن أمر بتبليغه  ،يقتضي تكليفا
فإن النيب  ،وعلى هذا فكل رسول نيب بال عكس ،غري رسول



  

 ١٤٩  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

 :تقل فإذاوالرسول اشتركا يف أمر عام وهو النبأ وافترقا يف الرسالة 
فالن نيب مل يستلزم أنه  :وإذا قلت ،فالن رسول تضمن أنه رسول

رسول فأراد صلى اهللا عليه وسلم أن جيمع بينهما يف اللفظ 
الجتماعهما فيه حىت يفهم من كل واحد منهما من حيث النطق ما 

. وضع له وليخرج عما يكون شبه التكرار يف اللفظ من غري فائدة 
  . انتهى

الرواية باملعىن ففيه وأما  :قال احلافظ االستدالل به على منع
 ،نظر ألن شرط الرواية باملعىن أن يتفق اللفظان يف املعىن املذكور

وقد تقرر أن النيب والرسول متغايران لفظا ومعىن فال يتم االحتجاج 
  . انتهى. بذلك 

 .وقد ذكر بعض العلماء يف صفة الرسول أن يكون له كتاب
بأمر يقتضي  إليهلك فكل نيب أوحي ال يشترط ذ :وقال بعضهم

غريه فهو رسول ولو مل ينزل عليه كتاب  إىلتكليفا وأمر بتبليغه 
  . وهذا هو الصحيح واهللا أعلم

أخربنا احلسن بن  :قال ابن حبان يف صحيحه :احلديث الثاين
سفيان الشيباين واحلسني بن عبد اهللا القطان بالرقة وابن سلم 

بن هشام بن حيىي بن حيىي  إبراهيما حدثن :واللفظ للحسن قالوا
عن جدي عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب ذر  أيبالغساين حدثنا 

دخلت املسجد فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه  :رضي اهللا عنه قال
يا  :قلت –فذكر احلديث بطوله وفيه  -وسلم جالس وحده 

ا ي :قلت »مائة ألف وعشرون ألف« :؟ قالاألنبياءرسول اهللا كم 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٥٠ 

ثالمثائة وثالثة عشر مجا «:رسول اهللا كم الرسل من ذلك؟ قال
 »آدم عليه السالم«: يا رسول اهللا من كان أوله قال :قلت» غفريا
نعم ؛ خلقه اهللا بيده ونفخ « :يا رسول اهللا أنيب مرسل قال :قلت

قال اهليثمي بعد ما ساقه يف موارد  »فيه من روحه وكلمه قبال 
 :بن هشام بن حيىي الغساين قال أبو حامت وغريه إبراهيمفيه  :الظمآن
  . انتهى.  .  كذاب

بن هشام وهو صاحب  إبراهيموقال الذهيب يف امليزان يف ترمجة 
مل  :حديث أيب ذر الطويل انفرد به عن أبيه عن جده قال الطرباين

وذكره ابن حبان يف الثقات  ،يرو هذا عن حيىي إال ولده وهم ثقات
هو كذاب  :مث ذكر عن أيب حامت أنه قال ،نواعوأخرج حديثه يف األ

وقد علق احلافظ ابن  ،أبو زرعه كذاب :وذكر ابن اجلوزي أنه قال 
انفرد أبو حامت الرازي بتضعيف  :حجر على موارد الظمآن فقال

منها ما رواه ابن  ،بن هشام وقواه غريه وللحديث شواهد إبراهيم
ن بن وهب عن عمه جرير يف أول تارخيه عن أمحد بن عبد الرمح

عبد اهللا بن وهب عن املاضي بن حممد بن أيب سليمان عن القاسم 
  . قال بطوله ،بن حممد عن أيب إدريس اخلوالين

ويف  :وقال احلافظ ابن حجر أيضا يف تعليقه على موارد الظمآن
منها من طريق  ،أيب ذر إىلاحلديث أشياء مفرقة من روايات متنوعة 

فيها من طريق أخرى قد ذكرهتا يف و ،عبيد بن خشخاش عنه
  . انتهى. اهلامش أوال 
 :قال ابن أيب عمر(الذي ذكره يف اهلامش أوال هذا نصه  :قلت



  

 ١٥١  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

حدثنا هشام بن سليمان حدثنا أبو رافع عن يزيد بن رومان عمن 
دخلت املسجد فإذا أنا برسول  :أخربه عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال
وهو ال  إليهأنظر  :قلت ،وحده اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالسا

على وحي  أويراين وأقول ما خال هكذا وحده إال وهو على حاجة 
فجعلت أؤامر نفسي أن آتيه فأبت نفسي إال أن آتيه فجئت 

 : وال يكلمين قالإيلَّفسلمت مث جلست فجلست طويال ال يلتفت 
 إيلَّقد كره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جمالسيت مث التفت  :قلت
 :لبيك يا رسول اهللا وسعديك قال :فقلت ،يا أبا ذر( :فقال

احلديث بطوله وسياق  )فاركع ؛قم :قال ،ال :قلت ؟أركعت اليوم
  . األصل أمت انتهى ما علقه احلافظ ابن حجر على موارد الظمآن

بن هشام قد اختلف فيه فوثقه ابن  إبراهيموحاصل ما تقدم أن 
وحلديثه  ،زرعة وأبو حامت الرازي حبان والطرباين وتكلم فيه أبو

  . شواهد تقويه
حدثنا  :منها ما رواه أبو داود الطيالسي يف مسنده قال

املسعودي عن أيب عمرو الشامي عن عبيد بن اخلشخاش عن أيب ذر 
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف املسجد  :رضي اهللا عنه قال

 األنبياءفأي  :لتق –فذكر احلديث خمتصرا وفيه  -  إليهفجلست 
نعم ( :نيب كان قال أو :قلت )آدم( :كان أول يا رسول اهللا؟ قال

ثالمثائة «: كم كان املرسلون يا رسول اهللا؟قال :قلت )نيب مكلم
أمحد عن يزيد بن هارون  اإلماموقد رواه  »ومخس عشرة مجا غفريا

ورواه البزار والطرباين يف  ،عن املسعودي فذكره مبثله خمتصرا
وفيه املسعودي وهو ثقة ولكنه  :قال اهليثمي ،سط خمتصرااألو



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٥٢ 

وقد روى النسائي يف كتاب االستعاذة من سننه طرفا منه  ،اختلط
وروى احلاكم يف مستدركه يف فضل آية  ،من طريق املسعودي

الكرسي طرفا منه من طريق املسعودي وصححه ووافقه الذهيب 
  . على تصحيحه

بن أيب عمر يف مسنده وقد  ما رواه حممد أيضاومن شواهده 
وقد ذكره احلافظ  ،تقدم ذكر إسناده يف كالم احلافظ ابن حجر

يا رسول اهللا كم  :مطوال وقال فيه قلت) املطالب العالية(أيضا يف 
 :قلت )كانوا مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا(: ؟ قالاألنبياءكان 

هم كان الرسل من ،ال( :يا رسول اهللا وكلهم كانوا رسال؟ قال
يا رسول اهللا فأيهم كان أول؟  :قلت )مخسة عشر وثالمثائة رجل

نعم َجَبل اهللا :(أنيب كان آدم؟ قال  :قلت) كان أوهلم آدم( :قال
   ).تربته وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبال

ومن شواهده أيضا ما رواه ابن جرير يف أول تارخيه وقد تقدم 
يا رسول اهللا  :جر وقال فيه قلتذكر إسناده يف كالم احلافظ ابن ح

 :قلت :قال »مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا«: ؟ قالاألنبياءكم 
ثالمثائة وثالثة عشر مجا «: يا رسول اهللا كم املرسل من ذلك؟ قال

يا رسول اهللا من كان أوهلم  :قلت :قال ،كثريا طيبا :يعين »غفريا
نعم ( :قال يا رسول اهللا وآدم نيب مرسل :قال قلت) آدم( :قال

  ). خلقه اهللا بيده ونفخ فيه من روحه مث سواه قبال
ومن شواهده أيضا ما رواه احلسن بن عرفة يف مسنده حدثين 
حيىي بن سعيد السعيدي البصري حدثنا عبد امللك بن جريج عن 
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دخلت على  :عطاء عن عبيد بن عمري عن أيب ذر رضي اهللا عنه 
فذكر احلديث  - املسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف

مائة ألف نيب «: يا رسول اهللا كم النبيون؟ قال :فقلت :قال –وفيه 
: كم املرسلون منهم؟ قال :قلت »وأربعة وعشرون ألف نيب

وقد رواه احلاكم يف مستدركه والبيهقي يف  )ثالمثائة وثالثة عشر(
  . السعيدي ليس بثقة :قال الذهيب ،سننه من طريق احلسن بن عرفة

وهذا احلديث قد تعددت طرقه وصححه ابن حبان  :قلت
وصحح احلاكم ما رواه منه من طريق املسعودي ووافقه الذهيب 

أخرجه  :)إرشاد الثقات(على تصحيحه وقال الشوكاين يف كتابه 
وقد اعتضد مبا يأيت من  ،ابن حبان والبيهقي بسندين حسنني انتهى

وعلى هذا  ،هماحديث أيب أمامة وعوف بن مالك رضي اهللا عن
  . فأقل األحوال فيه أن يكون صاحلا لالستشهاد به واهللا أعلم

كان  :عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه قال احلديث الثالث
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد جالسا وكانوا يظنون أنه 

 إليهقحم فأتى فجلس أقصروا عنه حىت جاء أبو ذر فأينزل عليه ف
فذكر احلديث وفيه أن أبا  -يه النيب صلى اهللا عليه وسلم فأقبل عل

 ،ذر رضي اهللا عنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أشياء كثرية
آدم عليه «: كان أول؟ قال األنبياءيا نيب اهللا فأي  :قلت :منها قال
نعم نيب «: يا نيب اهللا أو نيب كان آدم؟قال :قلت :قال »السالم

 »يا آدم قبال :ه ونفخ فيه من روحه مث قال لهمكلم خلقه اهللا بيد
مائة ألف وأربعة «: ؟ قالاألنبياءيا نيب اهللا كم عدد  :قلت :قال

 »الرسل من ذلك ثالمثائة ومخسة عشر مجا غفريا ،وعشرون ألف
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ومداره على علي  :أمحد والطرباين يف الكبري قال اهليثمي اإلمامرواه 
  . بن يزيد وهو ضعيف
اين يف األوسط طرفا منه بإسناد صحيح ولفظه وقد روي الطرب

كم  :قال »نعم«: يا رسول اهللا أنيب كان آدم؟ قال :أن رجال قال
كم بني نوح وإبراهيم؟  :قال »عشرة قرون«: بينه وبني نوح؟ قال

: يا رسول اهللا كم كانت الرسل؟ قال :قال »عشرة قرون«: قال
وقد  ،ل الصحيحرجاله رجا :قال اهليثمي »ثالمثائة ومخسة عشر«

يا رسول اهللا أنيب  :رواه احلاكم يف مستدركه ولفظه أن رجال قال
: كم بينه وبني نوح؟ قال :قال »نعم، معلم مكلم«:كان آدم؟ قال 

قال  ؟يا رسول اهللا كم كانت الرسل :قالوا »عشرة قرون«
صحيح على  :قال احلاكم »ثالمثائة ومخس عشرة مجا غفريا«:

ووافقه الذهيب يف تلخيصه ورواه ابن حبان  شرط مسلم ومل خيرجاه
يا رسول اهللا أنبيا كان  :ولفظه أن رجال قال ،يف صحيحه خمتصرا

عشرة «:فكم كان بينه وبني نوح؟ قال  :قال »نعم«: آدم؟ قال
وهذا على شرط مسلم ومل  :قال ابن كثري يف البداية والنهاية» قرون
يا نيب اهللا أنبيا  :ه قلتورواه ابن جرير يف أول تارخيه ولفظ ،خيرجه

  . »نعم كان نبيا كلمه اهللا قبال«:كان آدم؟ قال 
 أيبويف هذا احلديث الصحيح شاهد ملا تقدم قبله من حديث 

  . ذر وأيب أمامة رضي اهللا عنهما
عن عوف بن مالك رضي اهللا عنه أن أبا ذر  :احلديث الرابع

فذكر  -م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل إىلرضي اهللا عنه جلس 
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: كان أول؟ فقال األنبياءيا رسول اهللا فأي  :قلت –احلديث وفيه 
يا رسول  :قلت »نعم نيب مكلم«: أو نبيا كان؟ قال :فقلت »آدم«

 :فقال »مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا«: ؟ فقالاألنبياءاهللا وكم 
ذكره  »ثالمثائة ومخسة عشر مجا غفريا«: كم املرسلون منهم؟ قال

  . ونسبه إلسحاق بن راهويه) املطلب العالية(ن حجر يف احلافظ اب
وهذا احلديث واحلديثان قبله يشد بعضها بعضا وتشهد هلا 

  . الرواية الصحيحة عن أيب أمامة رضي اهللا عنه
 :عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال :احلديث اخلامس

كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر 
هذان سيدا كهول أهل «رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :قالف

اجلنة من األولني واآلخرين إال النبيني واملرسلني يا علي ال 
أمحد يف  اإلمامرواه الترمذي وابن ماجه وعبد اهللا بن  »ختربمها

ولفظ عبد اهللا  ،سناده حسن وهذا لفظ الترمذيإزوائد املسند و
عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر  كنت عند النيب صلى اهللا :قال
يا علي هذان سيدا كهول أهل اجلنة وشباهبا بعد النبيني (: فقال

ويف الباب عن أنس وابن عباس رضي اهللا  :قال الترمذي )واملرسلني
  . عنهم

قال رسول : عن أنس رضي اهللا عنه قال : احلديث السادس
هول أهل هذان سيدا ك«:اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر وعمر

اجلنة من األولني واآلخرين إال النبيني واملرسلني ال ختربمها يا 
  .هذا حديث حسن غريب  :رواه الترمذي وقال »علي
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قال رسول :عن أيب جحيفة رضي اهللا عنه قال :احلديث السابع
أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل اجلنة «:اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رواه ابن ماجه بإسناد  » واملرسلنيمن األولني واآلخرين إال النبيني
  . حسن وابن حبان يف صحيحه

عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب :احلديث الثامن
  . رواه البزار والطرباين ،صلى اهللا عليه وسلم حنوه

عن ابن عمر وجابر بن عبد اهللا  :احلديث التاسع والعاشر
حنو ذلك أيضا روامها  رضي اهللا عنهم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  . الطرباين 
الستة يشد بعضها بعضا وفيها أوضح دليل  األحاديثوهذه 

وفيها مع ما تقدم قبلها من  ،على ثبوت التغاير بني الرسول والنيب
أبلغ رد على من زعم أنه ال فرق بني الرسول والنيب إال  األحاديث

  . مبجرد االسم واملسمى واحد
مما يدل على الفرق بني الرسول والنيب  :أن يقال : الوجه الثاين

وأن مسمى الرسول ومسمى النيب خمتلف يف املعىن أن اسم الرسول 
يدخل فيه الرسل من املالئكة والرسل من بين آدم كما قال اهللا 

والرسل من  اللَُّه َيْصطَِفي ِمَن الَْملَاِئكَِة ُرُسلًا َوِمَن النَّاسِ :تعاىل
من بين آدم  األنبياءياء وإمنا يسمى بذلك املالئكة ال يسمون أنب

ولو كان األمر على ما زعمه ابن حممود يف قوله أنه  ،والرسل منهم
ال فرق بني الرسول والنيب إال مبجرد االسم واملسمى واحد لكان 

وهبذا  ،وهذا ظاهر البطالن ،جربيل وغريه من املالئكة يسمون أنبياء
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د تقدم قول احلافظ ابن حجر وق ،يتبني الفرق بني الرسول والنيب
  . أهنما متغايران لفظا ومعىن

أن ابن كثري هو أسبق ) ٣(وأما الثاين وهو قوله يف صفحة 
  . من تكلم بالتفريق بني الرسول والنيب

إن أول من تكلم بالتفريق بني الرسول والنيب :أن يقال :فجوابه
ا ِمْن قَْبِلَك َوَما أَْرَسلَْن :هو اهللا تبارك وتعاىل يف قوله جل ذكره

  . اآليةِمْن َرُسولٍ َولَا َنبِيٍّ
وأول من تكلم بذلك من هذه األمة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ومن أصرحها رواية حممد بن  ،اليت تقدم ذكرها األحاديثوسلم يف 
وفيها أن ) ةاملطالب العالي(أيب عمر اليت ذكرها احلافظ ابن حجر يف 

؟ األنبياءيا رسول اهللا كم كان  :لتق :قالأبا ذر رضي اهللا عنه 
يا رسول اهللا  :قلت »كانوا مائة ألف وأربعة وعشرين ألف«: قال

كان الرسل منهم مخسة عشر  ،ال( :وكلهم كانوا رسال ؟قال
). وثالمثائة رجل  
ما ذكرنا من تفسري ابن عباس وجماهد أهنما فرقا  أيضا وتقدم

ذكر وهب ) املعارف(اب وقال ابن قتيبة يف كت ،بني الرسول والنيب
مائة ألف  األنبياءكانت ( :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال

الرسل منهم ثالمثائة نيب ومخسة عشر  ،وأربعة وعشرين ألف نيب
   ).نبيا

وتقدم أيضا ما ذكره الرازي عن الكليب والفراء أهنما فرقا بني 
  . وذكره الواحدي أيضا عن الفراء ،الرسول والنيب
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أيضا عن ابن جرير والثعليب والواحدي والبغوي  وتقدم
والزخمشري والرازي والقرطيب والنسفي وابن جزي الكليب أهنم 

وهؤالء املفسرون كلهم كانوا قبل ابن  ،فرقوا بني الرسول والنيب
  . كثري سوى ابن جزي فقد كان معاصرا البن كثري ومات قبله

اضي عياض وتقدم أيضا ما ذكره القرطيب عن املهدوي والق
وتقدم عن اخلطايب والنووي مثل  ،أهنما فرقا بني الرسول والنيب

  . ذلك
وممن فرق بني الرسول والنيب من املتقدمني مسلم بن احلجاج 
وعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري وأبو عبد اهللا احلاكم وأبو 
منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي وأبو حممد بن حزم 

ليسر حممد بن عبد الكرمي البزدوي والقاضي عياض واخلطيب وأبو ا
  . البغدادي

وصلى اهللا على ( :فأما مسلم فقال يف مقدمة صحيحه ما نصه
  ). واملرسلني األنبياءحممد خامت النبيني وعلى مجيع 

ما ) املعارف(عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة فقال يف كتاب وأما 
مث ذكر ما تقدم ) لى اهللا عليهموالرسل منهم ص األنبياءعدد ( :نصه

  . والرسل األنبياءقريبا عن ابن عباس يف عدد 
كتاب تواريخ ( :احلاكم فقال يف مستدركه ما نصهوأما 

  ).واملرسلني األنبياءاملتقدمني من 
أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي فقال أما  

يب وليس كل كل رسول هللا عز وجل ن: ) أصول الدين(يف كتابه 
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  . نيب رسوال له
وبعد هذا  ،مسألة( :ابن حزم فقال يف أول احمللى ما نصهوأما 

مث أصحاب رسول اهللا  األنبياءفإن أفضل اإلنس واجلن الرسل مث 
  ). صلى اهللا عليه وسلم وهذا ال خالف فيه

والنبوة هي الوحي من اهللا تعاىل بأن يعلم  ،مسألة( :وقال أيضا
والرسالة هي النبوة  ،ما يعلمه مل يكن يعلمه قبلبأمر  إليهاملوحى 

. هذا ما ال خالف فيه  ،خلق ما بأمر ما إىلوزيادة وهي بعثته 
  . انتهى

أبو اليسر حممد بن عبد الكرمي البزدوي فقال يف كتابه  وأما
الرسول ال يكون إال نبيا والنيب قد ال يكون : ) أصول الدين(

ول بعد موته رسوال وكذلك ويبقى الرس -أن قال  إىل -رسوال 
النيب بعد موته نبيا ألن الرسول بالرسالة صار شريفا مكرما عند اهللا 

وذلك  ،وكذا املؤمن إال أنه دوهنما ،تعاىل وكذا النيب إال أنه دونه
  . انتهى. الشرف يبقى هلم بعد املوت 

: ما نصه ) الشفا(القاضي عياض فقال يف كتاب وأما 
جلم الغفري أن كل رسول نيب وليس كل والصحيح والذي عليه ا(

  . انتهى. ) نيب رسوال
 )الكفاية يف علم الرواية(اخلطيب البغدادي فقال يف كتابه وأما 

. ألهنم مجعوا النبوة والرسالة معا  األنبياءوإمنا فضل املرسلون من  :
  . انتهى

أبو العباس ابن  اإلسالموممن فرق بني الرسول والنيب أيضا شيخ 
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فقال  اإلسالمفأما شيخ  ،العالمة ابن القيم رمحهما اهللا تعاىلتيمية و
يف كتاب اإلميان بعد أن ذكر أن اإلحسان يدخل فيه اإلميان وأن 

وهذا كما يقال يف الرسالة والنبوة  :قال ،اإلسالماإلميان يدخل فيه 
فالنبوة داخلة يف الرسالة والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من 

فاألنبياء أعم،  ،سول نيب وليس كل نيب رسوالجهة أهلها فكل ر
والنبوة نفسها جزء من الرسالة فالرسالة تتناول النبوة وغريها 

  . انتهى. خبالف النبوة فإهنا ال تتناول الرسالة 
ما  األنبياءوقال الشيخ أيضا يف جواب له بعد ذكره عصمة 

ود النبوة وهذه العصمة الثابتة لألنبياء هي اليت حيصل هبا مقص: نصه 
والرسول هو الذي أرسله اهللا  ،والرسالة فإن النيب هو املنبأ عن اهللا

والعصمة فيما  ،وكل رسول نيب وليس كل نيب رسوال ،تعاىل
  . يبلغونه عن اهللا ثابتة فال يستقر يف ذلك خطأ باتفاق املسلمني

فإن اآليات الدالة  :وقال الشيخ أيضا يف جواب آخر ما نصه
دلت على أهنم معصومون فيها خيربون به عن اهللا  ياءاألنبعلى نبوة 

عز وجل فال يكون خربهم إال حقا وهذا معىن النبوة وهو يتضمن 
والرسول مأمور بدعوة . أن اهللا ينبئه بالغيب وأنه ينبئ الناس بالغيب

وهلذا كان كل رسول نبيا وليس كل  ،اخللق وتبليغهم رساالت ربه
َوَما  :إلرسال املقيد يف مثل قولهنيب رسوال وإن كان قد يوصف با

أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َولَا َنبِيٍّ إِلَّا إِذَا َتَمنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ 
ِفي أُْمنِيَِّتِه فََيْنَسُخ اللَُّه َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ثُمَّ ُيْحِكُم اللَُّه َآَياِتِه َواللَُّه 

  . َعِليٌم َحِكيٌم
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وذكر حديث بدء الوحي وفيه ذكر نزول  أيضاال الشيخ وق
وهذه السورة أول ما أنزل اهللا عليه وهبا صار :مث قال ) اقرأ(سورة 

  .  )قُْم فَأَنِذْر( :نبيا مث أنزل عليه سورة املدثر وهبا صار رسوال لقوله
إن ما يف حديث ): اقرأ(يف تفسري سورة  أيضاوقال الشيخ 

لذي يف الصحيحني يبني أن أول ما نزل عائشة رضي اهللا عنها ا
اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك  املدثر(نزلت عليه وهو يف غار حراء وأن (

أمر بالقراءة ال ) اقرأ( :وهذا هو الذي ينبغي فإن قوله ،نزلت بعد
أمر باإلنذار  قُْم فَأَْنِذْر :وقوله ،بتبليغ الرسالة وبذلك صار نبيا

  . وبذلك صار رسوال منذرا
هي أول ما نزل من القرآن ) اقرأ(فسورة  :أيضاقال الشيخ و

وهلذا ملا أمر بأن يقرأ أنزل عليه بعدها املدثر ألجل التبليغ فقيل له 
قُْم فَأَْنِذْر  انتهى. فباألوىل صار نبيا وبالثانية صار رسوال .  

وكالمه رمحه اهللا تعاىل يف التفريق بني الرسول والنيب كثري جدا 
  . ته هاهنا كفاية إن شاء اهللا تعاىلوفيما ذكر
 :)زاد املعاد(ابن القيم رمحه اهللا تعاىل فقال يف كتابه وأما 

من ولد آدم عليه وعليهم الصالة  األنبياءوكذلك اختياره سبحانه 
والسالم وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألف واختياره سبحانه 

يث أيب ذر الرسل منهم وهم ثالمثائة وثالثة عشر على ما يف حد
واختياره أويل العزم منهم  ،الذي رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه

وهم اخلمسة املذكورون يف سورة األحزاب والشورى يف قوله 
َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِيَِّني ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوحٍ َوإِْبَراِهيَم  :تعاىل
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َشَرَع لَكُْم ِمَن الدِّينِ َما  :تعاىلوقال  َوُموَسى َوِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم
َوصَّى بِِه ُنوًحا َوالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َوَما َوصَّْيَنا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى 

واختار منهم اخلليلني َوِعيَسى أَنْ أَِقيُموا الدِّيَن َولَا َتَتفَرَّقُوا ِفيِه
   .انتهى. وحممدا صلى اهللا عليه وسلم  إبراهيم

: ما ملخصه ) طريق اهلجرتني(وقال ابن القيم أيضا يف كتابه 
مراتب املكلفني يف الدار اآلخرة وطبقاهتم فيها وهم مثان عشرة 

مرتبة الرسالة  اإلطالقالطبقة األوىل وهي العليا على  ،مرتبة
 :وأعالهم منزلة أولو العزم منهم وهم املذكورون يف قوله تعاىل

دِّينِ َما َوصَّى بِِه ُنوًحا َوالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َوَما َشَرَع لَكُْم ِمَن ال
وهؤالء هم الطبقة العليا من  َوصَّْيَنا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى

  . اخلالئق
من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيل  الطبقة الثانية
أممهم وإمنا  إىلالطبقة الثالثة الذين مل يرسلوا  ،بعضهم على بعض

كانت هلم النبوة دون الرسالة فاختصوا عن األمة بإحياء اهللا إليهم 
األمة  إىلواختصت الرسل عنهم بإرساهلم  ،وإرساله مالئكته  إليهم

اهللا بشريعته وأمره واشتركوا يف الوحي ونزول املالئكة  إىليدعوهنم 
  . عليهم انتهى املقصود من كالمه رمحه اهللا تعاىل

بني الرسول والنيب من أهل اللغة ابن األثري وابن وممن فرق 
فأما ابن  ،منظور يف لسان العرب ومرتضى احلسيين يف تاج العروس

 :ومن األول حديث الرباء قلت: األثري فقال يف النهاية ما نصه 
إمنا  ،ورسولك الذي أرسلت فرد عليَّ وقال ونبيك الذي أرسلت
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نائني معىن النبوة والرسالة رد عليه ليختلف اللفظان وجيمع له الث
 ،ويكون تعديًدا للنعمة يف احلالني وتعظيما للمنة على الوجهني

والرسول أخص من النيب ألن كل رسول نيب وليس كل نيب رسول 
  . انتهى. 

ابن منظور وصاحب تاج العروس فذكرا كالم ابن األثري  وأما 
  . وأقراه

ما ) ٥(حة وأول صف) ٤(وأما قول ابن حممود يف آخر صفحة 
كَانَ النَّاُس أُمَّةً َواِحَدةً فََبَعثَ اللَُّه النَّبِيَِّني  :واهللا يقول: نصه 

يَن َوُمْنِذرِيَن بالتبشري واإلنذار الذي هو  األنبياءفوصف  ُمَبشِّرِ
ُرُسلًا ُمَبشِّرِيَن : وظيفة الرسل بال خالف كما قال تعاىل 

فوصف  اسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ َبْعَد الرُُّسلَِوُمْنِذرِيَن ِلئَلَّا َيكُونَ ِللنَّ
  . على حد سواء األنبياءالرسل بالتبشري واإلنذار كما وصف بذلك 

إن املراد باألنبياء املذكورين يف اآلية من :أن يقال :فجوابه
َوأَْنَزلَ َمَعُهُم الِْكَتاَب  :سورة البقرة الرسل بدليل قوله تعاىل

والكتب إمنا أنزلت َبْيَن النَّاسِ ِفيَما اْخَتلَفُوا ِفيِه بِالَْحقِّ ِلَيْحكَُم
لَقَْد أَْرَسلَْنا  :كما قال تعاىل األنبياءعلى الرسل ال على عموم 

ُرُسلََنا بِالَْبيَِّناِت َوأَْنَزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزانَ ِلَيقُوَم النَّاُس 
ديد تبني ما أُْجِملَ يف اآلية من فهذه اآلية من سورة احل بِالِْقْسِط

  . سورة البقرة واهللا أعلم
ابن  اإلسالمإن شيخ ) :٥(وأما الثالث وهو قوله يف صفحة 

  . والرسل األنبياءفرقا بني ) النبوات(تيمية مل يذكر يف كتاب 
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وما  ١٧٢بل قد ذكر ذلك يف صفحة  :أن يقال: فجوابه
  . وهذا نص كالمه) النبوات(بعدها من كتاب 

واملقصود هنا الكالم على النبوة فالنيب هو الذي ينبئه اهللا وهو 
من خالف أمر اهللا ليبلغه  إىلينبئ مبا أنبأ اهللا به فإن أرسل مع ذلك 

وأما إذا كان إمنا يعمل بالشريعة قبله  ،رسالة من اهللا إليه فهو رسول
أحد يبلغه عن اهللا رسالة فهو نيب وليس برسول  إىلومل يرسل هو 

َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َولَا َنبِيٍّ إِلَّا إِذَا َتَمنَّى  :تعاىل قال
فذكر ِمْن َرُسولٍ َولَا َنبِيٍّ :وقوله أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُْمنِيَِّتِه

إرساال يعم النوعني وقد خص أحدمها بأنه رسول فإن هذا هو 
من خالف اهللا كنوح،  إىلرسالته الرسول املطلق الذي أمره بتبليغ 

وقد  األرضأهل  إىلوقد ثبت يف الصحيح أنه أول رسول بعث 
قال  ،كان قبله أنبياء كشيث وإدريس وقبلهما آدم كان نبيا مكلما

 ،اإلسالمكان بني آدم ونوح عشرة قرون كلهم على  :ابن عباس
املؤمنني يأتيهم وحي من اهللا مبا يفعلونه ويأمرون به  األنبياءفأولئك 

الذين عندهم لكوهنم مؤمنني هبم كما يكون أهل الشريعة يقبلون ما 
يأمرون  إسرائيلوكذلك أنبياء بين  ،يبلغه العلماء عن الرسول
أحدهم وحي خاص يف قضية معينة  إىلبشريعة التوراة وقد يوحى 

ولكن كانوا يف شرع التوراة كالعامل الذي يفهمه اهللا يف قضية معىن 
آن كما فهم اهللا سليمان حكم القضية اليت حكم فيها هو يطابق القر

فاألنبياء ينبئهم اهللا فيخربهم بأمره وهنيه وخربه وهم ينبئون  ،وداود
 إىلاملؤمنني هبم ما أنباهم اهللا به من اخلرب واألمر والنهي فإن أرسلوا 

توحيد اهللا وعبادته وحده ال شريك له والبد أن  إىلكفار يدعوهنم 
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كَذَِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن  :ل قوم قال تعاىليكذب الرس
َما ُيقَالُ لََك إِلَّا َما قَْد  :وقال َرُسولٍ إِلَّا قَالُوا َساِحٌر أَْو َمْجُنونٌ

خمالفني فيكذهبم  إىلفإن الرسل ترسل ِقيلَ ِللرُُّسلِ ِمْن قَْبِلَك
ْن قَْبِلَك إِلَّا رَِجالًا ُنوِحي إِلَْيهِْم ِمْن َوَما أَْرَسلَْنا ِم :وقال ،بعضهم

أَْهلِ الْقَُرى أَفَلَْم َيِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ 
* الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َولََداُر الَْآِخَرِة َخْيٌر ِللَِّذيَن اتَّقَْوا أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

َس الرُُّسلُ َوظَنُّوا أَنَُّهْم قَْد كُِذُبوا َجاَءُهْم َنْصُرَنا َحتَّى إِذَا اْسَتْيئَ
إِنَّا  :وقال فَُنجَِّي َمْن َنَشاُء َولَا ُيَردُّ َبأُْسَنا َعنِ الْقَْومِ الُْمْجرِِمَني

لََنْنُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذيَن َآَمُنوا ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم َيقُوُم الْأَْشَهاُد
فقوله: ٍّقَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َولَا َنبِي دليل على أن النيب مرسل

قوم مبا ال يعرفونه  إىلألنه مل يرسل  اإلطالقوال يسمى رسوال عند 
بل كان يأمر املؤمنني مبا يعرفونه أنه حق كالعامل وهلذا قال النيب 

وليس من شرط » العلماء ورثة األنبياء« :صلى اهللا عليه وسلم
سول أن يأيت بشريعة جديدة فإن يوسف كان رسوال وكان على الر

وداود وسليمان كانا رسولني وكان على شريعة  ،إبراهيمملة 
  . التوراة

َولَقَْد َجاَءكُْم ُيوُسُف ِمْن  :قال تعاىل عن مؤمن آل فرعون
ذَا َهلََك قَْبلُ بِالَْبيَِّناِت فََما زِلُْتْم ِفي َشكٍّ ِممَّا َجاَءكُْم بِِه َحتَّى إِ

إِنَّا أَْوَحْيَنا  :وقال تعاىل قُلُْتْم لَْن َيْبَعثَ اللَُّه ِمْن َبْعِدِه َرُسولًا
إِلَْيَك كََما أَْوَحْيَنا إِلَى ُنوحٍ َوالنَّبِيَِّني ِمْن َبْعِدِه َوأَْوَحْيَنا إِلَى إِْبَراِهيَم 

ِعيَسى َوأَيُّوَب َوُيوُنَس َوإِْسَماِعيلَ َوإِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َوالْأَْسَباِط َو
َوُرُسلًا قَْد قََصْصَناُهْم * َوَهاُرونَ َوُسلَْيَمانَ َوَآَتْيَنا َداُووَد َزُبوًرا 
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َعلَْيَك ِمْن قَْبلُ َوُرُسلًا لَْم َنقُْصْصُهْم َعلَْيَك َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى 
  . َتكِْليًما

ل الرياح واإلرسال اسم عام يتناول إرسال املالئكة وإرسا
ُيْرَسلُ َعلَْيكَُما ُشَواظٌ  :وإرسال الشياطني وإرسال النار قال تعاىل

َجاِعلِ الَْملَاِئكَِة ُرُسلًا أُوِلي أَْجنَِحٍة :وقال تعاىلِمْن َنارٍ َوُنَحاٌس
وامللك يف اللغة هو حامل األلوكة  ،فهنا جعل املالئكة كلهم رسال

اللَُّه َيْصطَِفي ِمَن  :روقد قال يف موضع آخ ،وهي الرسالة
فهؤالء الذين يرسلهم بالوحي كما الَْملَاِئكَِة ُرُسلًا َوِمَن النَّاسِ

َوَما كَانَ ِلَبَشرٍ أَنْ ُيكَلَِّمُه اللَُّه إِلَّا َوْحًيا أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ  :قال
َوُهَو الَِّذي  :ىلوقال تعاأَْو ُيْرِسلَ َرُسولًا فَُيوِحَي بِإِذْنِِه َما َيَشاُء
أَلَْم َتَر أَنَّا  :وقال تعاىلُيْرِسلُ الرَِّياَح ُبْشًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه

لكن الرسول املضاف أَْرَسلَْنا الشََّياِطَني َعلَى الْكَاِفرِيَن َتُؤزُُّهْم أَزا
قيل رسول اهللا فهم من يأيت برسالة من اهللا من املالئكة  إذااهللا  إىل

اللَُّه َيْصطَِفي ِمَن الَْملَاِئكَِة ُرُسلًا َوِمَن النَّاسِ :والبشر كما قال
وقالت املالئكة: َيا لُوطُ إِنَّا ُرُسلُ َربَِّك لَْن َيِصلُوا إِلَْيَك.  

عموم املالئكة والرياح واجلن فإن إرساهلا لتفعل فعال ال  وأما
اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َجاَءْتكُْم  اذْكُُروا نِْعَمةَ :لتبلغ رسالة قال تعاىل

ُجُنوٌد فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رًِحيا َوُجُنوًدا لَْم َتَرْوَها َوكَانَ اللَُّه بَِما 
فرسل اهللا الذين يبلغون عن اهللا أمره وهنيه هي َتْعَملُونَ َبِصًريا

وأما من أرسله اهللا ليفعل فعال مبشيئته  ،اإلطالقرسل اهللا عند 
ته فهذا عام يتناول كل اخللق كما أهنم كلهم يفعلون مبشيئته وقدر

لكن أهل اإلميان يفعلون بأمره ما حيبه  ،وإذنه املتضمن ملشيئته



  

 ١٦٧  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

والشياطني يفعلون  ،ويرضاه ويعبدونه وحده ويطيعون رسله
بأهوائهم وهم عاصون ألمره متبعون ملا يسخطه وإن كانوا يفعلون 

  . من كالمه رمحه اهللا مبشيئته وقدرته انتهى املقصود
أن التفريق بني ) ٥(وهو زعمه يف صفحه : وأما الرابع 

الرسول والنيب ليس معروفا عند الصحابة والتابعني وال السلف 
  . السابقني

قد تقدم ذكر التفريق بني الرسول والنيب يف  :أن يقال :فجوابه
تفسري ابن عباس وجماهد والكليب والفراء وابن جرير وغريهم من 
أكابر العلماء املتقدمني فلرياجع ذلك ففيه كفاية يف الرد على ابن 

قول ابن حزم يف التفريق بني الرسول والنيب أنه  أيضاوتقدم  ،حممود
  . ويف هذا أيضا رد على ابن حممود ،ال خالف فيه

وهو قدحه يف الصحايب اجلليل أيب ذر رضي : وأما اخلامس
حيث قال ) ٥(صفحة اهللا عنه ورميه بسوء احلفظ وذلك يف 

وهو حديث طويل جدا «حديث أيب ذر رضي اهللا عنه  إىلمشريا 
  . » ال يتحمل أبو ذر حفظه مع طوله

  .. يا هلا من كلمة ما أسوأها وأبشعها  :أن يقال :فجوابه
ذر رضي اهللا عنه بسوء احلفظ قبل ابن  وال أعلم أحدا رمي أبا

ما أظلت اخلضراء « :وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ،حممود
أمحد والترمذي  اإلمامرواه » وال أقلت الغرباء أصدق من أيب ذر

وابن ماجه واحلاكم يف مستدركه من حديث عبد اهللا بن عمرو بن 
 :قال ،هذا حديث حسن :العاص رضي اهللا عنهما وقال الترمذي



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٦٨ 

  . ويف الباب عن أيب الدرداء وأيب ذر رضي اهللا عنهما
ابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف وروى الترمذي أيضا و

قال يل رسول اهللا صلى اهللا :مستدركه عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال
ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء من ذي هلجة « :عليه وسلم

 »أصدق وال أوىف من أيب ذر شبيه عيسى بن مرمي عليه السالم
عم ن« :قال ؟أفنعرف ذلك له :فقال عمر بن اخلطاب يا رسول اهللا

 :هذا حديث حسن غريب وقال احلاكم :قال الترمذي »فاعرفوه له
  .صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ووافقه الذهيب يف تلخيصه

الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  أيبوعن 
ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء من ذي هلجة أصدق وال «

والبزار والطرباين واحلاكم يف  أمحد اإلمامرواه » أوىف من أيب ذر
وفيه علي بن زيد وقد وثق وفيه ضعف  :مستدركه قال اهليثمي
ورواه احلاكم أيضا ومل يتكلم عليه وقال  ،وبقية رجاله ثقات

  . سنده جيد :الذهيب
قال أبو إسحاق السبيعي عن  :قال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة

أبو ذر وعاء ملئ «:هانئ بن هانئ عن علي رضي اهللا عنه أنه قال
 :قال احلافظ ،أخرجه أبو داود بسند جيد »علما مث أوكئ عليه

  . انتهى. وكان يوازي ابن مسعود يف العلم 
كان رأسا  :وقد ترجم له احلافظ الذهيب يف تذكرة احلافظ وقال

خالص وكان يوازي يف العلم والزهد واجلهاد وصدق اللهجة واإل
منها قول املصطفى صلى اهللا  ،ريةومناقبه شه ،ابن مسعود يف العلم



  

 ١٦٩  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء أصدق هلجة « :عليه وسلم
  . انتهى. » من أيب ذر

كان من أوعية العلم املربزين  :وقال ابن عبد الرب يف االستيعاب
  . انتهى. يف الزهد والورع والقول باحلق 

رد على وأقوال األئمة احلفاظ أبلغ  األحاديثوفيما ذكرته من 
  . من رمى أبا ذر بسوء احلفظ

أمحد يف مسنده حنو مائتني وسبعني حديثا أليب  اإلماموقد روى 
وروى له أهل الصحاح والسنن واملسانيد  ،ذر رضي اهللا عنه

ومن كان حيفظ  ،أمحد ومما مل يروه اإلمامأحاديث كثرية مما رواه 
ل حفظ إنه ال يتحم :كيف يقال األحاديثهذا العدد الكثري من 

إهنا جلراءة على  ،واملرسلني األنبياءاحلديث الطويل الذي فيه عدد 
صحايب جليل قد عده أهل املعرفة مبراتب العلماء يف أعلى طبقات 

  . إنه كان يوازي ابن مسعود يف العلم: احلفاظ وقالوا
يف  األنبياءإن حصر ):٦(وهو قوله يف صفحة :وأما السادس

ا خمالف لصريح القرآن فإن اهللا مائة ألف وأربعة وعشرين ألف
  . ِمْنُهْم َمْن قََصْصَنا َعلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن لَْم َنقُْصْص َعلَْيَك: يقول 

يف مائة ألف وأربعة  األنبياءليس يف حصر  :أن يقال :فجوابه
وعشرين ألفًا ما خيالف القرآن بوجه من الوجوه، فأما قوله تعاىل يف 

قَْد قََصْصَناُهْم َعلَْيَك ِمْن قَْبلُ َوُرُسلًا لَْم َوُرُسلًا سورة النساء 
َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلًا  :وقوله يف سورة املؤمننيَنقُْصْصُهْم َعلَْيَك

فليس املراد بالقصص ذكر  ِمْن قَْبِلَك ِمْنُهْم َمْن قََصْصَنا َعلَْيَك



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٧٠ 

ر عددهم كما قد توهم ذلك ابن حممود وإمنا املراد بالقصص ذك
قال ابن كثري يف تفسري سورة  ،أخبارهم وما جرى هلم مع قومهم

أي منهم من أوحينا إليك خربهم وقصصهم مع قومهم  : املؤمنني
  . انتهى. كيف كذبوهم مث كانت للرسل العاقبة والنصرة 

قال  ،والقصص رواية األخبار نص على ذلك أهل اللغة
اقتصصت القصة األمر واحلديث وقد  :اجلوهري يف الصحاح

واالسم أيضا  ،احلديث رويته على وجهه وقد قص عليه اخلرب قصصا
 ،القصص بالفتح وضع موضع املصدر حىت صار أغلب عليه

  . انتهى. والقصص بكسر القاف مجع القصة اليت تكتب 
القص البيان والقصص بالفتح االسم : وقال ابن األثري يف النهاية

لقصة على وجهها كأنه وبالكسر مجع قصة والقاص الذي يأيت با
  . انتهى. يتتبع معانيها وألفاظها 

والقصة اخلرب وهو القصص  :وقال ابن منظور يف لسان العرب
والقصص اخلرب  ،وقص علّي خربه يقصه قصا وقصصا أورده

 ،املقصوص بالفتح وضع موضع املصدر حىت صار أغلب عليه
والقصص بكسر القاف مجع القصة اليت تكتب، وتقصص اخلرب 

واقتصصت احلديث رويته على  ،والقصة األمر واحلديث ،تتبعه
ويف حديث الرؤيا ال تقصها إال  ،وجهه، وقص عليه اخلرب قصصا

أخربته هبا أقصها  إذاقصصت الرؤيا على فالن  :يقال ،على واد
والقاص الذي يأيت  ،والقص البيان والقصص بالفتح االسم ،قصا

  . انتهى. ها وألفاظها بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معاني



  

 ١٧١  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

لَُهَو  :قال ،القصص األخبار املتتبعة :وقال الراغب األصفهاين
َوقَصَّ َعلَْيِه  ،ِفي قََصِصهِْم ِعْبَرة ،ٌالْقََصُص الَْحقُّ

فَلََنقُصَّنَّ  ،َنقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصص ،ِالْقََصَص
.  فَاقُْصصِ الْقََصَص ،ِئيلََيقُصُّ َعلَى َبنِي إِْسَرا ،َعلَْيهِْم
  . انتهى

وقد ذكر اهللا تعاىل يف سورة آل عمران قصة زكريا وقصة مرمي 
 إِنَّ َهذَا لَُهَو الْقََصُص الَْحقُّ :وقصة عيسى مع قومه مث قال تعاىل
فَلََنقُصَّنَّ َعلَْيهِْم بِِعلْمٍ َوَما كُنَّا  :وقال تعاىل يف أول سورة األعراف

مث ذكر يف السورة قصة آدم مث قصة نوح وهود وصاحل  َنيغَاِئبِ
ولوط وشعيب مع قومهم وقصة موسى مع فرعون وقصته ملا جاء 
مليقات ربه وقصته ملا اختار سبعني رجال مليقات ربه وقصة أصحاب 
السبت وقصة الذي آتاه اهللا آياته فانسلخ منها مث قال تعاىل بعد 

وقال تعاىل يف سورة  لَُّهْم َيَتفَكَُّرونَفَاقُْصصِ الْقََصَص لََع :ذلك
 إبراهيمهود بعد ما ذكر قصة نوح وهود وصاحل مع قومهم وقصة 

مع املالئكة وقصة لوط وشعيب مع قومهما وقصة موسى مع 
وقال  ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء الْقَُرى َنقُصُُّه َعلَْيَك :فرعون مث قال تعاىل

َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء الرُُّسلِ َما ُنثَبُِّت بِِه  َوكُلًّا َنقُصُّ :يف آخر السورة
َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك  :وقال تعاىل يف أول سورة يوسف فَُؤاَدَك

مث ذكر ما جرى ليوسف مع أبيه ملا قص عليه  أَْحَسَن الْقََصصِ
الرؤيا وقصته مع إخوته يف أول األمر وقصته مع العزيز وامرأته 

وقصته مع رسول امللك وقصته مع امللك وقصته  وقصته مع الفتيني
مع إخوته يف آخر األمر وقصته حني اجتمع بأبويه وإخوته مث قال 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٧٢ 

َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك إِلَّا رَِجالًا ُنوِحي إِلَْيهِْم ِمْن  :تعاىل بعد ذلك
ةٌ ِلأُوِلي لَقَْد كَانَ ِفي قََصِصهِْم ِعْبَر :قوله إىلاآليات  أَْهلِ الْقَُرى

  . اآلية الْأَلَْبابِ َما كَانَ َحِديثًا ُيفَْتَرى
ويف هذه اآلية الكرمية أبلغ رد على ابن حممود ألن اهللا تعاىل 
أخرب أن يف قصص املرسلني عربة ألويل األلباب والعربة ال تكون يف 

ولو كان  ،عددهم وإمنا تكون يف أحبارهم وما جرى هلم مع قومهم
زعمه ابن حممود لكان معىن اآلية إن يف عدد املرسلني األمر على ما 

  . عربة ألويل األلباب وهذا مما ينزه عنه كالم اهللا تبارك وتعاىل
َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك   :وقال تعاىل خمربا عن أصحاب الكهف

وقال تعاىل يف سورة طه بعد ما ذكر قصصا كثرية َنَبأَُهْم بِالَْحقِّ
كَذَِلَك َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء َما قَْد  :والسالمملوسى عليه الصالة 

َنْتلُوا َعلَْيَك ِمْن َنَبإِ  :وقال تعاىل يف أول سورة القصصَسَبَق
وقال تعاىل خمربا عن موسى وعن الرجل ُموَسى َوِفْرَعْونَ بِالَْحقِّ

َتَخْف َنَجْوَت ِمَن  فَلَمَّا َجاَءُه َوقَصَّ َعلَْيِه الْقََصَص قَالَ لَا :الصاحل
  . الْقَْومِ الظَّاِلِمَني

واملقصود مما ذكرنا أمران أحدمها بيان معىن القصص الذي قال 
ِمْنُهْم َمْن قََصْصَنا َعلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن لَْم َنقُْصْص  :اهللا تعاىل فيه

لُ َوُرُسلًا َوُرُسلًا قَْد قََصْصَناُهْم َعلَْيَك ِمْن قَْب :وقوله تعاىلَعلَْيَك
وأن املراد بذلك ذكر أخبارهم وما جرى هلم لَْم َنقُْصْصُهْم َعلَْيَك

من محل  إليهالثاين بيان غلط ابن حممود فيما ذهب  ،مع قومهم
وبيان أنه ال دليل على ذلك ال من  األنبياءالقصص على ذكر عدد 



  

 ١٧٣  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

القرآن وال من السنة وال من لغة العرب وما كان هكذا فينبغي أن 
  . ال يلتفت إليه

وقد وردت عدة ):٦(وهو قوله يف صفحه : أما السابع
خيالف بعضها بعضا وكلها من الضعاف  األنبياءأحاديث يف عدد 

اليت ال حيتج هبا وقد ساقها ابن كثري يف التفسري من آخر سورة 
  . النساء وبعضها من قول كعب األحبار

ثري يف تفسري اليت ذكرها ابن ك األحاديثإن :أن يقال: فجوابه
ليس فيها شيء من قول كعب األحبار  األنبياءسورة النساء يف عدد 

وإمنا الذي ذكره عن كعب األحبار هو يف تكليم اهللا ملوسى عليه 
  . فما قاله ابن حممود وهم وغلط ،الصالة والسالم
والذي عليه احملققون ) ٦(وهو قوله يف صفحة : وأما الثامن

وقالوا  ،ثريين ال يعلم عددهم إال اهللامن السلف أن هللا أنبياء ك
ومثله  ،فقد أخطأ وتكلف ما ال علم له به األنبياءإن من عد :

  . قوله يف عدد الرسل وأهنم ثالمثائة وثالثة عشر
ال خيفى ما يف هذا القول  :من وجوه أحدها أن يقال :فجوابه

من اجملازفة والقول على السلف مبا مل ينقل عن أحد منهم فيما 
  . مأعل

قال أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي  :الوجه الثاين
أمجع أصحاب التواريخ من  : )أصول الدين(البغدادي يف كتابه 

عليهم السالم مائة ألف وأربعة  األنبياءاملسلمني على أن عدد 
  . كما وردت به األخبار الصحيحة ،وعشرون ألفا



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٧٤ 

حممد صلى اهللا عليه  أوهلم أبونا آدم عليه السالم وآخرهم نبينا
أن  إىل - وسلم وأمجعوا على أن الرسل منهم ثالمثائة وثالثة عشر 

إن مخسة :وإذا صح لنا أن الرسل ثالمثائة وثالثة عشر قلنا -قال 
منهم من أويل العزم املذكورين يف القرآن وهم نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى وحممد عليهم السالم ومخسة منهم من العرب وهم 

  . انتهى. صاحل وإمساعيل وشعيب وحممد عليهم السالم هود و
وفيما ذكره من إمجاع أصحاب التواريخ من املسلمني على 

  . والرسل أبلغ رد على ابن حممود األنبياءعدد 
قد تقدمت األحاديث عن أيب ذر وأيب  :أن يقال :الوجه الثالث

 ،نيواملرسل األنبياءأمامة وعوف بن مالك رضي اهللا عنهم يف عدد 
وأحاديثهم يشد بعضها بعضا وتشهد هلا الرواية الصحيحة يف إثبات 

ما ذكره  أيضاوتقدم  ،نبوة آدم عليه الصالة والسالم وعدد الرسل
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف ) املعارف(ابن قتيبة يف كتاب 

الثالثة عن أيب  األحاديثوالرسل وهو موافق ملا جاء يف  األنبياءعدد 
وعلى هذا فهل  ،مامة وعوف ابن مالك رضي اهللا عنهمذر وأيب أ

يأمن ابن حممود أن يكون قد خطأ النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال 
وأن يكون أيضا قد خطأ حرب  ،إنه قد تكلف ما ال علم له به :فيه

إنه قد تكلف ما ال علم :األمة ابن عباس رضي اهللا عنهما وقال فيه 
  . ور ليس ببعيد من ابن حممودوال خيفى أن هذا احملذ ،له به

  فإن كنت ال تـدري فتلـك مصـيبة    
 وإن كنت تـدري فاملصـيبة أعظـم     



  

 ١٧٥  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

قد تقدم ما رواه الطرباين واحلاكم  :أن يقال :الوجه الرابع
بإسناد صحيح عن أيب أمامة رضي اهللا عنه يف عدد الرسل وأهنم 

م صحيح  على شرط مسل :كانوا ثالمثائة ومخسة عشر قال احلاكم
رجاله :وقال اهليثمي يف إسناد الطرباين ،ووافقه الذهيب يف تلخيصه

  . رجال الصحيح
وقد قال اإلمام  ،مكابر أووهذا احلديث ال يرده إال جاهل 

كل ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  :أمحد رمحه اهللا تعاىل
إسناد جيد أقررنا به وإذا مل نقر مبا جاء به الرسول صلى اهللا عليه 

َوَما  :وسلم ودفعناه ورددناه ورددنا على اهللا أمره قال اهللا تعاىل
  . َآَتاكُُم الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَاْنَتُهوا

وروي القاضي أبو احلسني يف طبقات احلنابلة من طريق أيب 
مسعت أبا  :بكر اآلدمي املقري حدثنا الفضل بن زياد القطان قال

من رد حديث رسول اهللا  :يقول –يعين أمحد بن حنبل  -عبد اهللا 
  . صلى اهللا عليه وسلم فهو على شفا هلكة

وذكر القاضي أبو احلسني أيضا يف ترمجة احلسن بن علي بن 
وهو من أعيان العلماء يف آخر القرن  -خلف أيب حممد الربهباري 

 شرح(أنه قال يف كتابه  - الثالث وأول القرن الرابع من اهلجرة 
حىت يرد آية من  اإلسالموال خيرج أحد من أهل القبلة من  :)السنة

كتاب اهللا عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يذبح لغري اهللا فقد وجب عليك أن  أويصلي لغري اهللا  أووسلم 

من رد آية من كتاب اهللا  : وقال الربهباري أيضا اإلسالمخترجه من 



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٧٦ 

كله ومن رد حديثا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه فقد رد الكتاب 
  . وسلم فقد رد األثر كله وهو كافر باهللا العظيم

بن أمحد بن  إبراهيموذكر القاضي أبو احلسني أيضا يف ترمجة 
من خالف األخبار اليت نقلها  :عمر بن محدان بن شاقال أنه قال

قليها العدل عن العدل موصولة بال قطع يف سندها وال جرح يف نا
وأحكامه  اإلسالمألن  اإلسالموجترأ على ردها فقد هتجم على رد 

  . انتهى. منقولة إلينا مبثل ما ذكرت 
وإذا علم هذا ففي احلديث الذي ذكرنا يف عدد الرسل أبلغ رد 
على ابن حممود يف ختطئته من عد الرسل وزعمه أن من عدهم فقد 

وإياه ووفقنا مجيعا وما يدري هدانا اهللا  ،تكلف ما ال علم له به
وما  ،التباع احلق أن كالمه هذا يتناول النيب صلى اهللا عليه وسلم

 إىلفالواجب عليه أن يبادر  ،أعظم ذلك وأبشعه وأشد احلكم فيه
  . التوبة من هذا الزلة العظيمة

والرسل فقد  األنبياءوهو تغليطه من فرق بني  :وأما التاسع
وهذا ) ٦(اء صفحة ويف أثن) ٥(صرح بذلك يف آخر صفحة 

ويترجح أن هذا االعتقاد يف قوهلم أن النيب هو : قال ،ملخص كالمه
بشرع ومل يؤمر بتبليغه أنه إمنا دخل على الناس من  إليهمن أوحي 

عهد قريب حيث أنه ليس معروفا عند الصحابة والتابعني وال 
فهذه الغلطة يف التفريق بني  -أن قال  إىل - السلف السابقني 

والنيب يظهر أهنا إمنا دخلت على الناس من طريق حديث  الرسول
وكأن هذا  - أن قال  إىل -موضوع رواه ابن مروديه عن أيب ذر 



  

 ١٧٧  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

 إذوالرسل وأن النيب غري الرسول  األنبياءمنشأ الغلط يف التفريق بني 
بشرع ومل يؤمر بتبليغه فليس كل نيب رسوال  إليهالنيب هو من أوحي 

  . مل جند له أصال قطعاوهذا التفريق  ،بزعمهم
قد تقدم  :عن هذا من وجوه أحدها أن يقال :واجلواب

ن التفريق بني الرسول والنيب ليس معروفا عند إ :اجلواب عن قوله
  . الصحابة والتابعني والسلف السابقني فلرياجع

أن يقال قد تقدم ما ذكره أبو منصور عبد القاهر : الوجه الثاين
ب التواريخ من املسلمني أهنم أمجعوا بن طاهر البغدادي عن أصحا

مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا وأن عدد  األنبياءعلى أن عدد 
وتقدم أيضا قول ابن حزم يف  ،الرسل منهم ثالمثائة وثالثة عشر

وهذا يقتضي أن  ،التفريق بني الرسول والنيب أنه ال خالف فيه
 ،واجلماعةالتفريق بني الرسول والنيب متفق عليه بني أهل السنة 

كل رسول نيب  :ما ذكره الرازي عن املعتزلة أهنم قالوا أيضاوتقدم 
إن الغالط  :وإذا علم هذا فنقول ،وكل نيب رسول وال فرق بينهما

يف احلقيقة هو من خالف أهل السنة واجلماعة واتبع أهل البدعة 
  ! اطلوالضاللة من املعتزلة ومن قال بقوهلم الب

إن األصل يف التفريق بني الرسول  :أن يقال :الوجه الثالث
وقد تقدم  ،والنيب هو كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

وإذا كان هذا األصل قد خفي على  ،ذكر األدلة منهما على ذلك
ابن حممود ومل جيده فقد ظهر ذلك لغريه من العلماء ووجدوه 

 وقد ذكرت أقوال املفسرين وشراح ،صرحيا يف الكتاب والسنة



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٧٨ 

  . األحاديث وغريهم من أكابر األئمة يف ذلك فلرياجع
إن ابن اجلوزي وكثريا ):٦(وأما العاشر وهو قوله يف صفحة 

  . ذر يف املوضوعات أيبمن العلماء ذكروا حديث 
قد جاء يف آخر تفسري سورة النساء من  :أن يقال: فجوابه

اهللا  تفسري ابن كثري بعد ذكر رواية ابن مردويه حلديث أيب ذر رضي
وقد روى هذا احلديث بطوله احلافظ أبو حامت ابن  ،عنه ما نصه

والتقاسيم وقد ومسه بالصحة وخالفه  األنواعحبان البسيت يف كتابه 
أبو الفرج ابن اجلوزي فذكر هذا احلديث يف كتابه املوضوعات 

بن هشام وال شك أنه قد تكلم فيه غري واحد من  إبراهيمواهتم به 
عديل من أجل هذا احلديث واهللا أعلم انتهى ما جاء أئمة اجلرح والت

ابن  إىليف تفسري ابن كثري، والظاهر أن ابن حممود قال ما نسبه 
وقد تصفحت كتاب  ،اجلوزي تقليدا ملا جاء يف تفسري ابن كثري

آخره وتتبعته حديثا؛ حديثا  إىلاملوضوعات البن اجلوزي من أوله 
 ،إليه عنه وال أشار فما وجدته ذكر حديث أيب ذر رضي اهللا

وتصفحت أيضا عدة كتب مما صنف يف املوضوعات فما وجدهتم 
وهذا مما يثري  ،إليهذكروا حديث أيب ذر رضي اهللا عنه وال أشاروا 

الشك فيما جاء يف تفسري ابن كثري فلعله مقحم فيه وليس من كالم 
  . ابن كثري واهللا علم

د رواه ابن حبان وإذا علم هذا فحديث أيب ذر رضي اهللا عنه ق
وروى احلاكم يف مستدركه طرفا منه يف فضل  ،يف صحيحه مطوال

وقد روي .  آية الكرسي وصححه ووافقه الذهيب على تصحيحه 



  

 ١٧٩  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

 ،بعضه من حديث أيب أمامة وعوف بن مالك رضي اهللا عنهما
وروى الطرباين واحلاكم طرفا من حديث أيب أمامة رضي اهللا عنه 

ورجال الطرباين رجال  :قال اهليثمي ،لرسليف ذكر نبوة آدم وعدد ا
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب  :وقال احلاكم ،الصحيح

وروى ابن حبان يف صحيحه طرفا منه يف ذكر نبوة  ،يف تلخيصه
وهذا على شرط مسلم  :)البداية والنهاية(آدم وقال فيه ابن كثري يف 

ذر رضي اهللا  وهذا الرواية الصحيحة تشهد حلديث أيب ،ومل خيرجه
  . عنه وتقويه

وكذلك اهتام  ،وعلى هذا فاحلكم عليه بالوضع فيه نظر ال خيفى
بن هشام مل ينفرد  إبراهيمبن هشام به فيه نظر ال خيفى ألن  إبراهيم

بن هشام  إبراهيمبروايته بل قد روي من طرق متعددة ليس فيها 
بن هشام  إبراهيموقد تقدم ذكرها فلتراجع ففيها دليل على براءة 

  . مما اهتم به واهللا أعلم
ومثله قوله ) ٦(وأما احلادي عشر وهو قوله يف آخر صفحة 

  . يف آدم وأنه أول الرسل والصحيح أن أول الرسل نوح
بإسناد  األوسطقد تقدم ما رواه الطرباين يف  :أن يقال: فجوابه

يا رسول اهللا  :صحيح عن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رجال قال
رجاله رجال  :احلديث قال اهليثمي )نعم(:قال ان آدم؟أنيب ك

الصحيح ورواه ابن حبان يف  صحيحه هبذا اللفظ وقال فيه ابن كثري 
ورواه  ،وهذا على شرط مسلم ومل خيرجه :)البداية والنهاية(يف 

يا رسول اهللا أنيب كان  :احلاكم يف مستدركه ولفظه أن رجال قال



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٨٠ 

على  :ديث قال احلاكم صحيحاحل »نعم معلم مكلم«: قال آدم؟
شرط مسلم ومل خيرجاه ووافقه الذهيب يف تلخيصه، ويف هذا 
احلديث الصحيح أبلغ رد على من نفى نبوة آدم عليه الصالة 

  . والسالم
يا رسول اهللا كم الرسل؟  :ويف حديث أيب ذر الطويل قلت

يا رسول اهللا من كان  :قلت »ثالمثائة وثالثة عشر مجا غفريا«:قال
يا رسول اهللا أنيب مرسل؟  :قلت» آدم عليه السالم«: هلم؟ قالأو
رواه » نعم خلقه اهللا بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبال«: قال

ورواه ابن جرير يف أول تارخيه بنحوه وقال  ،ابن حبان يف صحيحه
  . احلديث» نعم«: يا رسول اهللا وآدم نيب مرسل؟ قال :فيه قلت

هللا عنه أن أبا ذر رضي اهللا عنه ويف حديث أيب أمامة رضي ا
نعم نيب «: قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم أو نيب كان آدم؟ قال
» يا آدم قبال :مكلم خلقه اهللا بيده ونفخ فيه من روحه مث قال له

ورواه ابن جرير يف أول  ،أمحد والطرباين يف الكبري اإلمامرواه 
  . تارخيه بنحوه

ن أبا ذر رضي اهللا عنه وعن عوف بن مالك رضي اهللا عنه أ
 –فذكر احلديث فيه  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  إىلجلس 
أو  :فقلت) آدم(: كان أول؟ فقال األنبياءيا رسول اهللا فأي  :قلت

احلديث ذكره احلافظ ابن حجر ) نعم نيب مكلم(: نبيا كان؟ قال
وهذا احلديث  ،ونسبه إلسحاق بن راهويه) املطالب العالية(يف 
حلديثان قبله يشد بعضهما بعضا وتشهد هلا الرواية الصحيحة عن وا



  

 ١٨١  فتح املعبود يف الرد على ابن حممود

وفيها الرد على من نفى نبوة آدم عليه  ،أيب أمامة رضي اهللا عنه
  . الصالة والسالم

ذكر وهب عن ابن ) املعارف(وقد قال ابن قتيبة يف كتاب 
أول املرسلني آدم وآخرهم حممد صلى : (عباس رضي اهللا عنهما قال

  ). سلماهللا عليه و
وقال ابن جرير يف تارخيه وكان آدم مع ما كان اهللا عز وجل 

والسلطان فيها قد نبأه اهللا وجعله رسوال  األرضقد أعطاه من ملك 
ولده وأنزل عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها آدم عليه  إىل

إنه كان مما :وقيل ،السالم خبطه علمه إياها جربائيل عليه السالم
وحروف  ،آدم حترمي امليتة والدم وحلم اخلنزير أنزل اهللا تعاىل على

  . انتهى. املعجم يف إحدى وعشرين ورقة 
وقال أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي يف 

أمجع املسلمون وأهل الكتاب على أن أول  :)أصول الدين(كتابه 
من أرسل من الناس آدم عليه السالم وآخرهم عند املسلمني حممد 

وقد كان آدم عليه لسالم  -أن قال  إىل -  عليه وسلم صلى اهللا
  . انتهى. مجيع ولده الذين أدركوه  إىلمرسال 

والصحيح والذي عليه ) الشفا(وقال القاضي عياض يف كتابه 
وأول الرسل  ،اجلم الغفري أن كل رسول نيب وليس كل نيب رسوال

  . انتهى. آدم وآخرهم حممد صلى اهللا عليه وسلم 
كره عبد القاهر بن طاهر من إمجاع املسلمني على أن وفيما ذ

  . أول الرسل آدم عليه السالم أبلغ رد على من نفى نبوته
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جاء يف حديث أنس رضي اهللا عنه املتفق على صحته وأما ما 
:  طلبوا من آدم الشفاعة يقول هلم إذايف ذكر الشفاعة أن الناس 

وكذلك ما يف ) رضأهل األ إىلائتوا نوحا أول رسول بعثه اهللا (
حديث أيب هريرة املتفق على صحته يف ذكر الشفاعة أن الناس 

  ). األرضأهل  إىليا نوح أنت أول الرسل (: يقولون لنوح
فقد أجاب عنه احلافظ ابن حجر يف فتح الباري فقال يف ذكر 

أما كونه أول الرسل فقد استشكل بأن  ،األنبياءنوح من أحاديث 
ة تعلم أنه كان على شريعة من العبادة وأن آدم كان نبيا وبالضرور

أوالده أخذوا ذلك عنه فعلى هذا فهو رسول إليهم فيكون هو أول 
فيحتمل أن تكون األولية يف قول أهل املوقف لنوح مقيدة  ،رسول

 أو ،أهل لألرضألنه يف زمن آدم مل يكن  األرضأهل  إىلبقوهلم 
وحيتمل أن يكون  ،دبنيه كانت كالتربية لألوال إىلألن رسالة آدم 

نبيه وغريهم من األمم الذين أرسل إليهم  إىلاملراد أنه رسول أرسل 
بنيه فقط وكانوا  إىلوآدم إمنا أرسل  ،مع تفرقهم يف عدة بالد
  . جمتمعني يف بلدة واحدة

من كتاب ) باب صفة اجلنة والنار(وقال احلافظ أيضا يف شرح 
لية بأن آدم نيب مرسل وقد استشكلت هذه األو ،الرقاق ما ملخصه

وحمصل األجوبة عن اإلشكال  ،وكذا شيث وإدريس وهم قبل نوح
ألن آدم ومن ذكر ) أهل األرض( :املذكور أن األولية مقيدة بقوله

ومن األجوبة أن رسالة آدم كانت  ،أهل األرض إىلمعه مل يرسلوا 
 إىلونوح كانت رسالته  ،بنيه وهم موحدون ليعلمهم شريعته إىل

  . انتهى. التوحيد  إىلفار يدعوهم قوم ك
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ونقل النووي يف شرح مسلم عن القاضي عياض ما ملخصه أن 
من معهما وأن آدم إمنا أرسل لبنيه ومل  إىلآدم وشيث رسالتهما 

بل أمر بتعليمهم اإلميان وطاعة اهللا تعاىل، وكذلك  ،يكونوا كفارا
. ض كفار أهل األر إىلخلفه شيث بعده فهم خبالف رسالة نوح 

  . انتهى
العباس ابن تيمية املنقول  أيب اإلسالموقد تقدم يف كالم شيخ 
  . من كتاب النبوات حنو ذلك

وأما الثاين عشر وهو زعمه أن من فرق بني الرسول والنيب 
  : ما نصه)  ٩(قال يف صفحة  ،يف اإلميان األنبياءفقد فرق بني 

ق بينهم عن هذا االعتقاد الذي هو تفري األنبياءوجيب تنزيه 
وال شك أن وصف أحدهم بأنه نيب وليس  - أن قال  إىل -

بشرع ومل يؤمر بتبليغه وبعضهم نيب  إليهبرسول لكونه أوحى 
رسول أن هذا هو حقيقة التفريق بينهم إذ فيه إزالة وصف 
الرسالة اليت هي أعال املراتب عن بعضهم ألنه وإن فسر هذا 

إن اخلطاب حمتمل هلذا التفريق باإلميان ببعضهم والكفر ببعض ف
وذاك إذ كال األمرين تفريق بينهم والقرآن يوجب على املؤمنني 

  . بدون تفريق األنبياءأن يؤمنوا جبميع 
إن القول بوجوب تنزيه : من وجوه أحدها أن يقال:  فجوابه

عن التفريق بني الرسول منهم والنيب قول أحدثه ابن حممود  األنبياء
ال أحد قبله أن التفريق بني الرسول والنيب أحد وال ق إليهمل يسبقه 

  . والكفر ببعضهم األنبياءمن اإلميان ببعض 
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  : وقد قيل
  وكل خـري يف اتبـاع مـن سـلف     

وكل شـر يف ابتـداع مـن خلـف       
إن اهللا تعاىل قد فرق بني الرسول والنيب : أن يقال:الوجه الثاين 

سلم يف عدة يف كتابه وفرق بينهما رسول اهللا صلى اهللا عليه و
ويف هذا أبلغ رد على من زعم أن التفريق  ،أحاديث تقدم ذكرها

  . عنه  األنبياءبني الرسول والنيب ال جيوز وإنه جيب تنزيه 
علم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد فرق  إذا:الوجه الثالث

إن النيب صلى اهللا عليه : بني الرسول والنيب فهل يقول ابن حممود
أم  ،عنه األنبياءوأنه قال قوال جيب تنزيه  األنبياء وسلم قد فرق بني

   ؟ماذا جييب به عن قوله الذي مل يتثبت فيه
قد ذكرت فيما تقدم قول ابن عباس رضي اهللا :الوجه الرابع

أقوال  أيضاعنهما وجماهد يف التفريق بني الرسول والنيب وذكرت 
الذين  كثري من املفسرين وغريهم من أكابر العلماء يف ذلك وهم

وتركت ما قاله كثري من  ،كانوا يف أول القرن الثامن فما قبله
املتأخرين يف ذلك فلم أذكره وهم الذين كانوا يف آخر القرن الثامن 

وكل من ذكرت أقواهلم فيما تقدم ومن أشرت إليهم  ،فما بعده
هاهنا ومل أذكر أقواهلم يكونون على زعم ابن حممود قد قالوا قوال 

فآمنوا ببعضهم ومل يؤمنوا  األنبياءعنه وفرقوا بني  ألنبياءاجيب تنزيه 
وال خيفى ما يف هذا القول احملدث من اجملازفة السيئة  ،ببعضهم

وال شك أهنم هم املصيبون يف تفريقهم بني  ،والتحامل الذميم
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الرسول والنيب وأن اخلطأ الزم ملن شذ عنهم وخالف قوهلم 
وهلم الباطل يف املنع من التفريق بني كاملعتزلة ومن حنا حنوهم وقال بق

  . الرسول والنيب
إننا ننزه ابن عباس رضي اهللا عنهما وجماهدا  :الوجه اخلامس

ومجيع الذين صرحوا بالتفريق بني الرسول والنيب مما زعمه ابن 
يف اإلميان وأهنم قالوا قوال جيب  األنبياءحممود من كوهنم فرقوا بني 

  . عنه  األنبياءتنزيه 
ليس التفريق بني الرسول والنيب من  :أن يقال:وجه السادسال

عنه وإمنا هو من التفضيل الذي قال  األنبياءالتفريق الذي جيب تنزيه 
ففضل بعض  َولَقَْد فَضَّلَْنا َبْعَض النَّبِيَِّني َعلَى َبْعضٍ :اهللا تعاىل فيه

بالرسالة كما فضل بعض الرسل على بعض ففضل أويل  األنبياء
وحممدا صلى اهللا عليه وسلم  إبراهيمزم على سائر الرسل فضل الع

وفضل آدم بأن خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه  ،على اجلميع باخللة
 ،وفضل موسى عليه الصالة والسالم بالتكليم ،وأسجد له مالئكته

ومل يقل  ،فضل عيسى عليه الصالة والسالم بأنواع من التفضيل
بعض من التفريق بينهم فكذلك  أحد أن تفضيل بعض الرسل على

  . على بعض بالرسالة األنبياءيقال يف تفضيل بعض 
 األحاديثبعد أن ذكر ) الشفا(قال القاضي عياض يف كتابه 

وذكر أقوال العلماء يف  األنبياءالواردة يف النهي عن التفضيل بني 
الوجه الرابع منع التفضيل يف حق النبوة  -أن قال  إىل -تأويلها 
فيها على حد واحد إذ هي شيء واحد ال  األنبياءالة فإن والرس
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يتفاضل وإمنا التفاضل يف زيادة األحوال واخلصوص والكرامات 
وأما النبوة يف نفسها فال تتفاضل وإمنا التفاضل  ،والرتب واأللطاف

بأمور أخر زائدة عليها ولذلك منهم رسل ومنهم أولو عزم من 
ومنهم من أويت احلكم صبيا وأويت الرسل ومنهم من رفع مكانا عليا 

بعضهم الزبور وبعضهم البينات ومنهم من كلم اهللا ورفع بعضهم 
َولَقَْد فَضَّلَْنا َبْعَض النَّبِيَِّني َعلَى  :درجات قال اهللا تعاىل

 ،اآليةِتلَْك الرُُّسلُ فَضَّلَْنا َبْعَضُهْم َعلَى َبْعضٍ :اآلية وقالَبْعضٍ
والتفضيل املراد هلم هنا يف الدنيا وذلك بثالثة  :قال بعض أهل العلم

أو تكون أمته أزكى  ،أحوال أن تكون آيته ومعجزاته أهبر وأشهر
ما  إىلوفضله يف ذاته راجع  ،يكون يف ذاته أفضل وأظهر أو ،وأكثر

ما  أورؤية  أوخلة  أوخصه اهللا به من كرامته واختصاصه من كالم 
  . انتهى. واختصاصه شاء اهللا من ألطافه وحتف واليته 

َولَقَْد فَضَّلَْنا َبْعَض  :وقال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل
وأن  األنبياءمن بقية  أفضلال خالف أن الرسل النَّبِيَِّني َعلَى َبْعضٍ

أويل العزم منهم أفضل وهم اخلمسة املذكورون نصا يف آيتني من 
النَّبِيَِّني ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك  َوإِذْ أََخذَْنا ِمَنالقرآن يف سورة األحزاب 

ويف الشورى يف َوِمْن ُنوحٍ َوإِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم
َشَرَع لَكُْم ِمَن الدِّينِ َما َوصَّى بِِه ُنوًحا َوالَِّذي أَْوَحْيَنا  :قوله

نْ أَِقيُموا الدِّيَن َولَا إِلَْيَك َوَما َوصَّْيَنا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَ
وال خالف أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم أفضلهم مث َتَتفَرَّقُوا ِفيِه

. مث موسى مث عيسى عليهم السالم على املشهور  إبراهيمبعده 
  . انتهى
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   - :ما نصه) ٨(وأما الثالث عشر وهو قوله يف صفحة 
ِلَك ِمْن َرُسولٍ َولَا َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْب :فإن قيل يف قوله تعاىل

َنبِيٍّ إِلَّا إِذَا َتَمنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُْمنِيَِّتِه فََيْنَسُخ اللَُّه َما ُيلِْقي 
فعطف بالنيب على الرسول بالواو الشَّْيطَانُ ثُمَّ ُيْحِكُم اللَُّه َآَياِتِه

يقع  املفيدة للمغايرة فكأن النيب غري الرسول، مث أجاب بأن هذا
كثريا يف القرآن والسنة يعطف بالشيء على الشيء ويراد بالتايل 

إِنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمنَِني : نفس األول كما يف قوله
فغاير بينهما حبرف العطف ومعلوم أن املسلمني هم َوالُْمْؤِمَناِت

وليس املؤمنون واملؤمنني هم املسلمون فال يقال فالن مسلم 
مبؤمن وال أنه مؤمن وليس مبسلم وإمنا هو تنوع اسم واملسمى 

َمْن كَانَ َعُدوا ِللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ  :نظريه قوله ،واحد
فعطف جبربيل وميكال على َوِميكَالَ فَإِنَّ اللََّه َعُدوٌّ ِللْكَاِفرِيَن

فادعوا « :عليه وسلم قال والنيب صلى اهللا ،املالئكة ومها منهم
، مثله قول »بدعوى اهللا الذي مساكم املسلمني املؤمنني عباد اهللا

وغري ذلك من األلفاظ اليت » ال حول وال قوة إال باهللا« :أحدنا
   .يعطف بعضها على بعض ويراد بالتايل نفس األول

إن كالم ابن حممود : أحدها أن يقال :فاجلواب عنه من وجوه
ا ألنه قرر أن اهللا تعاىل عطف بالنيب على الرسول ينقض بعضه بعض

بالواو املفيدة للمغايرة وأنه تعاىل غاير بني املسلمني واملؤمنني حبرف 
مث نقض ذلك بقوله أنه يقع كثريا يف القرآن والسنة يعطف  ،العطف

وبقوله أيضا ومعلوم  ،بالشيء على الشيء ويراد بالتايل نفس األول
  . آخر كالمه إىلنون أن املسلمني هم املؤم
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إن وقوع املغايرة بني الشيئني البد أن :أن يقال : الوجه الثاين
يكون من أجل فارق بينهما، ومن زعم أنه ال فرق بني الرسول 

  . والنيب وال بني املسلم واملؤمن فقد أبطل فائدة املغايرة 
أن الفرق بني الرسول والنيب ثابت باألدلة  :الوجه الثالث

وتقدم أيضا قول  ،الكتاب والسنة وقد تقدم بيان ذلك الصرحية من
ابن عباس رضي اهللا عنهما وجماهد وغريمها من أكابر العلماء يف 

وتقدم أيضا ما ذكره أبو منصور عبد القاهر بن طاهر  ،ذلك
غدادي عن أصحاب التواريخ من املسلمني أهنم أمجعوا على أن بال

فا وأن عدد الرسل منهم مائة ألف وأربعة وعشرون أل األنبياءعدد 
وتقدم أيضا قول ابن حزم يف التفريق بني  ،ثالمثائة وثالثة عشر

الرسول والنيب أنه ال خالف فيه فلرياجع كل ما تقدم ذكره ففيه 
  . أبلغ رد على من أبطل فائدة املغايرة بني الرسول والنيب

 اإلسالمأن النيب صلى اهللا عليه وسلم فرق بني  :الوجه الرابع
وقد  ،ميان حني سأله جربيل عنهما وصدقه جربيل على ذلكواإل

منها حديث عمر بن اخلطاب  ،جاء ذلك يف عدة أحاديث صحيحة
بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :رضي اهللا عنه قال

ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر 
النيب صلى  إىلمنا أحد حىت جلس ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه 

ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه  إىلاهللا عليه وسلم فأسند ركبتيه 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  اإلسالميا حممد أخربين عن  :وقال
أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا  اإلسالم«: وسلم

لبيت إن وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج ا
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فعجبنا له يسأله ويصدقه  :قال ،صدقت :قال »استطعت إليه سبيال
أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه «: قال ،قال فاخربين عن اإلميان

.  قال صدقت »ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره
 :قلت »يا عمر أتدري من السائل« :احلديث ويف آخره مث قال يل

رواه  »فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم« :اهللا ورسوله أعلم قال
هذا حديث حسن  :اإلمام أمحد ومسلم وأهل السنن وقال الترمذي

  .صحيح
أمحد يف كتاب السنة ببعض  اإلماموقد رواه عبد اهللا بن 

األسانيد اليت ساقها مسلم يف صحيحه ومل يسق لفظها وفيه أن 
أن  اإلسالم« :الق اإلسالمجربيل قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم ما 

تسلم وجهك هللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان 
 :قال»نعم«: قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال »وحتج البيت
 :وقال :قال ،فقلنا انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه :صدقت قال

تعبد اهللا  أوختشى اهللا كأنك تراه « :يا رسول اهللا ما اإلحسان قال
 :قلنا :قال ،صدقت :قال »إن ال تراه فإنه يراك كأنك تراه فإنك

يا رسول اهللا ما  :فقال :قال ،انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه
اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسوله « :اإلميان قال

فإذا فعلت  :قال» وباملوت وبالبعث وباجلنة وبالنار وبالقدر كله
قلنا انظروا كيف  :صدقت قال :قال »نعم«: ذلك فقد آمنت قال
  . يسأله وكيف يصدقه

أن تشهد أن  اإلسالم« :ورواه ابن حبان يف صحيحه وقال فيه
ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وأن تقيم الصالة وتؤيت الزكاة 
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وحتج وتعتمر وتغتسل من اجلنابة وأن تتم الوضوء وتصوم 
 :لقا »نعم«: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال :قال »رمضان

أن تؤمن باهللا ومالئكته « :يا حممد ما اإلميان قال :صدقت قال
وكتبه ورسله وتؤمن باجلنة والنار وامليزان وتؤمن بالبعث بعد 

فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن  :قال »املوت وتؤمن بالقدر خريه وشره
ورواه الدار قطين يف سننه بنحو رواية  ،صدقت :قال »نعم«: قال

  . ه ثابت صحيح أخرجه مسلم هبذا اإلسنادإسناد :ابن حبان وقال
ومنها حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه بنحو حديث عمر رضي 

  . اهللا عنه رواه البخاري ومسلم وأهل السنن إال الترمذي 
ومنها حديث أيب هريرة وأيب ذر رضي اهللا عنهما بنحو حديث 

 الماإلسيا حممد أخربين ما  :عمر رضي اهللا عنه وفيه أن جربيل قال
أن تعبد اهللا وال تشرك به شيئا وتقيم الصالة  اإلسالم«: قال

فإذا فعلت ذلك  :قال »وتؤيت الزكاة وحتج البيت وتصوم رمضان
يا حممد أخربين ما  :قال ،صدقت :قال »نعم«: فقد أسلمت قال

اإلميان باهللا ومالئكته والكتاب والنبيني وتؤمن « :اإلميان قال
قال رسول اهللا صلى اهللا  ،لك فقد آمنتفإذا فعلت ذ :قال »بالقدر

  . رواه النسائي  .صدقت :قال »نعم«: عليه وسلم
ومنها حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما بنحو حديث أيب 

وأبو داود  أمحد اإلمامهريرة وأيب ذر رضي اهللا عنهما رواه 
  . واآلجري يف كتاب الشريعة

 سالماإلويف هذه األحاديث أبلغ رد على من زعم أن مسمى 
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قال النووي رمحه اهللا تعاىل يف شرح األربعني له بعد  ،واحد واإلميان
وقد غاير اهللا تعاىل :أن ذكر حديث عمر رضي اهللا عنه الذي تقدم 

قَالَِت  :كما يف احلديث قال اهللا تعاىل واإلسالم اإلميانبني 
  .ْمَناالْأَْعَراُب َآَمنَّا قُلْ لَْم ُتْؤِمُنوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَ

وقال النووي يف شرح مسلم عن أيب عمرو بن الصالح أنه  
جيتمعان ويفترقان وإن كل مؤمن مسلم  واإلسالم اإلميانإن : قال

قال وهذا حتقيق وافر بالتوفيق بني متفرقات  ،وليس كل مسلم مؤمنا
اليت طاملا غلط  واإلسالم اإلمياننصوص الكتاب والسنة الواردة يف 

وما حققناه من ذلك موافق جلماهري العلماء من  ،فيها اخلائضون
  . انتهى. أهل احلديث وغريهم 
 اإلسالمما صرح به ابن حممود يف  :أن يقال :الوجه اخلامس

أهنما واحد هو قول اخلوارج واملعتزلة ومن تبعهم وهو قول  واإلميان
خمالف لظاهر القرآن ولألحاديث الصحيحة وملا عليه مجهور أهل 

ابن  اإلسالمماعة كما سيأيت بيان ذلك يف كالم شيخ السنة واجل
وهذه املسألة قد تكلم فيها شيخ  ،تيمية وابن كثري وابن رجب

أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل وغريه من أكابر العلماء  اإلسالم
رمحه اهللا  اإلسالمقال شيخ  ،مبا فيه كفاية يف بيان احلق ورد الباطل

قد فرق النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  ،ان الكبريتعاىل يف كتاب اإلمي
 اإلميانومسمى  اإلسالمحديث جربيل عليه السالم بني مسمى 

أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن  اإلسالم« :فقال اإلحسانومسمى 
حممداً رسول اهللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان 

أن تؤمن  إلميانا«: وقال »سبيال إليهوحتج البيت إن استطعت 
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باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه 
   .»وشره

والفرق مذكور يف حديث عمر الذي انفرد به مسلم ويف 
وكالمها فيه أن  ،هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم عليه أيبحديث 

 اإلسالموكذلك فسر  ،جربائيل جاءه يف صورة إنسان أعرايب فسأله
على مخس شهادة  اإلسالمبين « :ابن عمر املشهور قاليف حديث 

أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وإقام الصالة وإيتاء 
، وحديث جربائيل يبني أن »الزكاة وحج البيت وصوم رمضان

نفسه ليس املبين غري املبين  اإلسالماملبين على مخس هو  اإلسالم
سلم ثالث درجات أعالها بل جعل النيب صلى اهللا عليه و ،عليه

فكل حمسن مؤمن وكل  ،اإلسالمويليه  اإلميانوأوسطها  اإلحسان
أن  إىل - مؤمن مسلم وليس كل مؤمن حمسنا وال كل مسلم مؤمنا 

 :ويف املسند عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال -قال 
وقال صلى اهللا عليه وسلم  »يف القلب واإلميانعالنية  اإلسالم«
صلحت صلح هلا سائر اجلسد وإذا  إذاإن يف اجلسد مضغة «:

فمن صلح قلبه  »فسدت فسد هلا سائر اجلسد أال وهي القلب
صلح باإلميان  إذافعلم أن القلب  ،صلح جسده قطعا خبالف العكس

يدل على ذلك أنه قال يف  ،اإلميانوهو من  باإلسالمصلح اجلسد 
فجعل  »دينكم هذا جربيل جاءكم يعلمكم« :حديث جربائيل

فتبني أن ديننا جيمع الثالثة؛  ،واإلحسان واإلميان اإلسالمالدين هو 
  . لكن هو درجات ثالثة مسلم مث مؤمن مث حمسن

ثُمَّ أَْوَرثَْنا الِْكَتاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمْن : كما قال تعاىل 
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َوِمْنُهْم َسابٌِق بِالَْخْيَراِت  ِعَباِدَنا فَِمْنُهْم ظَاِلٌم ِلَنفِْسِه َوِمْنُهْم ُمقَْتِصٌد
واملقتصد والسابق كالمها يدخل اجلنة بال عقوبة خبالف بِإِذِْن اللَِّه

الظاهر مع تصديق القلب  باإلسالموهكذا من أتى  ،الظامل لنفسه
 ،الباطن فإنه معرض للوعيد اإلميانلكن مل يقم مبا جيب عليه من 

أخص من جهة أصحابه فهو أعم من جهة نفسه و اإلحسانوأما 
واإلميان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه  ،اإلميانمن 
يدخل فيه  واإلميان ،اإلميانفاإلحسان يدخل فيه  ،اإلسالممن 

واملؤمنون أخص من  ،واحملسنون أخص من املؤمنني ،اإلسالم
جعل  اإلسالممع  اإلميانفلما ذكر  -أن قال  إىل -املسلمني 
ال الظاهرة؛ الشهادتان والصالة والزكاة والصيام هو األعم اإلسالم

باهللا ومالئكته وكتبه  اإلميانما يف القلب من  اإلميانواحلج وجعل 
وهكذا يف احلديث الذي رواه أمحد عن أنس  ،ورسله واليوم اآلخر

 واإلميانعالنية  اإلسالم«: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
 اإلسالمميان جمردا دخل فيه وإذا ذكر اسم اإل. »يف القلب

وقد أثبت اهللا  -أن قال يف أثناء الكتاب  إىل - واألعمال الصاحلة 
قَالَِت الْأَْعَراُب َآَمنَّا قُلْ لَْم  :يف القرآن إسالما بال إميان يف قوله

نْ ُتْؤِمُنوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمَنا َولَمَّا َيْدُخلِ الْإَِميانُ ِفي قُلُوبِكُْم َوإِ
وقد ثبت يف ُتِطيُعوا اللََّه َوَرُسولَُه لَا َيِلْتكُْم ِمْن أَْعَماِلكُْم َشْيئًا

وقاص قال أعطى النيب صلى اهللا عليه  أيبالصحيحني عن سعد بن 
 إيلوسلم عليه وسلم رهطا وترك فيهم من مل يعطه وهو أعجبهم 

فقال يا رسول اهللا ما لك عن فالن فواهللا أين ألراه مؤمنا  :فقلت
أقوهلا ثالثا ويرددها  »مسلما أو« :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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إين ألعطي «: مث قال ،علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثا
الرجل وغريه أحب إيل منه خمافة أن يكبه اهللا على وجهه يف 

يف قلوهبم هل هو  اإلميانفهذا الذي نفى عن أهله دخول  »النار
فيه قوالن  ؟املنافقني إسالمأم هو من جنس  إسالم يثابون عليه

مشهوران للسلف واخللف أحدمها أنه إسالم يثابون عليه وخيرجهم 
من الكفر والنفاق وهذا مروي عن احلسن وابن سريين وإبراهيم 
النخعي وأيب جعفر الباقر وهو قول محاد بن زيد وأمحد بن حنبل 

ثري من أهل وسهل بن عبد اهللا التستري وأيب طالب املكي وك
  . احلديث والسنة واحلقائق

هو االستسالم خوف السيب  اإلسالمأن هذا : والقول الثاين
  . والقتل مثل إسالم املنافقني

قالوا وهؤالء كفار فإن اإلميان مل يدخل يف قلوهبم ومن مل 
وهذا اختيار البخاري وحممد ابن  ،يف قلبه فهو كافر اإلميانيدخل 

لشيخ عن اخلوارج واملعتزلة أهنم خيرجون مث ذكر ا - نصر املروزي 
واإلسالم عندهم  اإلميانوأن  واإلسالم اإلميانأهل الكبائر من اسم 

ولكن  ،اإلسالمخرجوا من  اإلميانخرجوا عندهم من  فإذاواحد 
اخلوارج تقول هم كفار واملعتزلة تقول ال مسلمون وال كفار 

دليل على أن إسالم وذكر الشيخ ال -ينزلوهنم منزلة بني املنزلتني 
األعراب إسالم يثابون عليه وأهنم ليسوا منافقني وأطال الكالم يف 

على  اإلسالموقد صار الناس يف مسمى : أن قال إىلتقرير ذلك 
وقيل هو  ،ومها امسان ملسمى واحد اإلميانقيل هو  ،ثالثة أقوال

م ملا لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النيب صلى اهللا عليه وسل ،الكلمة
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 واإلميانباألعمال الظاهرة  اإلسالمففسر  واإلميان اإلسالمسئل عن 
أن  واإلميان اإلسالممجعنا بني  إذاباإلميان باألصول اخلمسة فليس لنا 

  . جنيب بغري ما أجاب به النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اهللا  إىلوذكر الشيخ أيضا أنه جيب رد ما تنازع الناس فيه 

 واإلميان اإلسالماهللا ورسوله يف مسألة  إىلد قال والر ،ورسوله
يوجب أن كال من االمسني وإن كان مسماه واجبا ال يستحق أحد 

فاحلق يف ذلك ما بينه النيب صلى  ،اجلنة إال بأن يكون مؤمنا مسلما
اهللا عليه وسلم  يف حديث جربيل ؛ فجعل الدين وأهله ثالث 

ومن  ،اإلحسانالها وأوسطها اإلميان وأع اإلسالمطبقات أوهلا 
واملؤمن  ،فاحملسن مؤمن ،اليت تليها إىلالعليا فقد وصل  إىلوصل 
وهكذا جاء القرآن  ،وأما املسلم فال جيب أن يكون مؤمنا ،مسلم

ثُمَّ أَْوَرثَْنا  :فجعل األمة على هذه األصناف الثالثة قال تعاىل
ْنُهْم ظَاِلٌم ِلَنفِْسِه َوِمْنُهْم الِْكَتاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا فَِم

ُمقَْتِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِق بِالَْخْيَراِت بِإِذِْن اللَِّه ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ 
فاملسلم الذي مل يقم بواجب اإلميان هو الظامل لنفسه  الْكَبُِري

 ،واملقتصد هو املؤمن املطلق الذي أدى الواجب وترك احملرم
  . و احملسن الذي عبد اهللا كأنه يراهوالسابق باخلريات ه

ما أكثر ما يغلط الناس يف هذه  :وقال أبو سليمان اخلطايب
العمل واحتج  واإلميانالكلمة  اإلسالماملسألة فأما الزهري فقال 

شيء واحد واحتج  واإلميان اإلسالمأن  إىلوذهب غريه  ،باآلية
فََما َوَجْدَنا ِفيَها * ْؤِمنَِني فَأَْخَرْجَنا َمْن كَانَ ِفيَها ِمَن الُْم: بقول 

والصحيح من ذلك أن يقيد  :قال اخلطايب غَْيَر َبْيٍت ِمَن الُْمْسِلِمَني
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وذلك أن املسلم قد يكون مؤمنا يف بعض  ،الكالم يف هذا وال يطلق
األحوال وال يكون مؤمنا يف بعضها واملؤمن مسلم يف مجيع 

مؤمنا، وإذا محلت فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم  ،األحوال
األمر على هذا استقام لك تأويل اآليات واعتدل القول فيها ومل 

  . خيتلف شيء منها
قال الشيخ والذي اختاره اخلطايب هو قول من فرق بينهما 
كأيب جعفر ومحاد بن زيد وعبد الرمحن بن مهدي وهو قول أمحد 
ل بن حنبل وغريه وال علمت أحدا من املتقدمني خالف هؤالء فجع

وهلذا كان عامة أهل السنة على هذا  ،اإلمياننفس  اإلسالمنفس 
وكذلك ذكر أبو القاسم  ،الذي قاله هؤالء كما ذكره اخلطايب

التيمي األصبهاين وابنه حممد شارح مسلم وغريمها أن املختار عند 
أهل السنة أنه ال يطلق على السارق والزاين اسم مؤمن كما دل 

يا أبا عبد اهللا تفرق  :قلت :قال امليموين -أن قال  إىل -عليه النص 
عامة  :بأي شيء حتتج قال :قلت ،نعم :قال واإلميان اإلسالمبني 

ال يزين الزاين حني يزين وهو « :مث قال ،تدل على هذا األحاديث
وقال اهللا  »مؤمن وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن

 ُتْؤِمُنوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمَنا قَالَِت الْأَْعَراُب َآَمنَّا قُلْ لَْم :تعاىل
وحدثنا أبو  :قال ،واإلميان اإلسالمومحاد بن زيد يفرق بني  :قال

 ،وذكر قوهلم وقول محاد بن زيد :قال مالك: سلمة اخلزاعي قال
ظاهر  إىلقلت أليب عبد اهللا فتذهب  ،واإلميان اإلسالمفرق بني 

إن : كانت املرجئة يقولونفإذا  :قلت ،نعم :الكتاب مع السنن قال
هم يصريون هذا كله واحدا وجيعلونه  :هو القول قال اإلسالم
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 ،اإلميانمسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إميان جربيل ومستكمل 
فقد ذكر  :قال الشيخ ،نعم :فمن هاهنا حجتنا عليهم قال :قلت

  . عنه الفرق مطلقا واحتجاجه بالنصوص
قال  :قال ،واإلميان اإلسالم سئل أيب عن :وقال صاحل بن أمحد

قيل له ما تقوله أنت  ،القول واإلميان العمل اإلسالم: ابن أيب ذئب
وذكر حديث سعد وقول النيب صلى اهللا  اإلميانغري  اإلسالم :قال

فهو يف هذا احلديث مل خيتر قول من قال  :قال الشيخ ،عليه وسلم
ما دل عليه ك اإلميانغري  اإلسالمالقول بل أجاب بأن  اإلسالم

سألت أبا عبد اهللا  :وقال أبو احلارث ،احلديث الصحيح مع القرآن
ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يشرب « :قوله :قلت

قد تأولوه فأما عطاء فقال  :قال »اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن
 ،اإلميانفعل ذلك زال عنه  إذا :يتنحى عنه اإلميان وقال طاووس

وقد قيل خيرج من  اإلميانإن رجع راجعه : الوروي عن احلسن ق
وروي هذه املسألة صاحل  ،اإلسالموال خيرج من  اإلسالم إىل اإلميان

وسأل أباه عن هذه القصة فقال فيها هكذا يروي عن أيب جعفر 
 اإلميانخيرج من  :قال »ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن« :قال
 اإلميانفإذا زىن خرج من  ماإلسالفاإلميان مقصور يف  اإلسالم إىل
 أو«ملا روى حديث سعد  -يعين  -قال الزهري  ،اإلسالم إىل

وهو  :قال أمحد ،العمل واإلميانالكلمة  اإلسالمفنرى أن » مسلم
  . حديث متأول واهللا أعلم

فقد ذكر أقوال التابعني ومل يرجح شيئا وذلك واهللا أعلم ألن 
له كما قد ذكر يف مجيع ما قالوه حق وهو يوافق على ذلك ك



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ١٩٨ 

وأمحد  ،وحنو ذلك اإلسالم إىل اإلميانمواضع أخر أنه خيرج من 
وأمثاله من السلف ال يريدون بلفظ التأويل صرف اللفظ عن 

اللفظ  إليهبل التأويل عندهم مثل التفسري وبيان ما يؤول  ،ظاهره
كقول عائشة رضي اهللا عنها كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

سبحانك اللهم وحبمدك « :قول يف ركوعه وسجودهيكثر أن ي
وإال فما ذكره التابعون ال خيالف  ،يتأول القرآن »اللهم اغفر يل

وقول أمحد يتأوله أي يفسر معناه وإن  ،ظاهر احلديث بل يوافقه
كان ذلك يوافق ظاهره لئال يظن مبتدع أن معناه أنه صار كافرا ال 

 ،إن احلديث ال يدل على هذاإميان معه حبال كما تقوله اخلوارج ف
والذي نفى عن هؤالء اإلميان كان جيعلهم مسلمني ال جيعلهم 

واملقصود هنا أن هنا قولني متطرفني قول  - أن قال  إىل -مؤمنني 
واألعمال الظاهرة ليست داخلة يف  ،جمرد الكلمة اإلسالممن يقول 

 ،واحد واإلميان اإلسالموقول من يقول مسمى  ،اإلسالممسمى 
وكالمها قول ضعيف خمالف حلديث جربيل وسائر أحاديث النيب 

  . صلى اهللا عليه وسلم انتهى املقصود من كالمه خملصا
إِنَّ  :قوله تعاىل ،وقال ابن كثري يف تفسري سورة األحزاب

دليل على أن الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمَناِت
قَالَِت الْأَْعَراُب  :وهو أخص منه لقوله تعاىل ماإلسالغري  اإلميان

َآَمنَّا قُلْ لَْم ُتْؤِمُنوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمَنا َولَمَّا َيْدُخلِ الْإَِميانُ ِفي 
 »ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن« :ويف الصحيحنيقُلُوبِكُْم
دل على أنه وال يلزم من ذلك كفره بإمجاع املسلمني ف اإلميانفسلبه 

  . أخص منه
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يقول تعاىل  :يف تفسري سورة احلجرات أيضاوقال ابن كثري 
ادَّعوا ألنفسهم  اإلسالممنكرا على األعراب الذين أول ما دخلوا يف 

قَالَِت الْأَْعَراُب َآَمنَّا  :يف قوهلم بعد اإلميانومل يتمكن  اإلميانمقام 
لَْمَنا َولَمَّا َيْدُخلِ الْإَِميانُ ِفي قُلُوبِكُْمقُلْ لَْم ُتْؤِمُنوا َولَِكْن قُولُوا أَْس

 اإلسالمأخص من  اإلميانوقد استفيد من هذه اآلية الكرمية أن 
ويدل عليه حديث جربيل  ،كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة
مث عن  اإلميانمث عن  اإلسالمعليه الصالة والسالم حني سأل عن 

مث ذكر ابن  ،ص مث لألخص منهاألخ إىلفترقى من األعم  اإلحسان
أمحد والشيخان عن سعد بن أيب وقاص رضي  اإلمامكثري ما رواه 
أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجاال ومل يعط  :اهللا عنه قال

يا رسول اهللا أعطيت  :رجال منهم شيئا فقال سعد رضي اهللا عنه
لى اهللا عليه فالنا وفالنا ومل تعط فالنا شيئا وهو مؤمن فقال النيب ص

حىت أعادها سعد رضي اهللا عنه ثالثا والنيب » أو مسلم« :وسلم
 إيلإين ألعطي رجاال وأدع من هو أحب «صلى اهللا عليه وسلم 

قال » منهم فلم أعطه شيئا خمافة أن يكبوا يف النار على وجوههم
فقد فرق النيب صلى اهللا عليه وسلم بني املؤمن واملسلم  :ابن كثري

ودل ذلك على أن ذاك  ،اإلسالمأخص من  اإلميان فدل على أن
ما  إىلووكله  ،الرجل كان مسلما ليس منافقا ألنه تركه من العطاء

فدل هذا على أن هؤالء األعراب املذكورين يف  اإلسالمهو فيه من 
يف  اإلميانهذه اآلية ليسوا مبنافقني وإمنا هم مسلمون مل يستحكم 

 ،على مما وصلوا إليه فأدبوا يف ذلكقلوهبم فادعوا ألنفسهم مقاما أ
وهذا معىن قول ابن عباس رضي اهللا عنهما وإبراهيم النخعي وقتادة 
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 إىلوإمنا قلنا هذا ألن البخاري رمحه اهللا ذهب  ،واختاره ابن جرير
وقد روي  ،وليسوا كذلك اإلميانأن هؤالء كانوا منافقني يظهرون 

يف قوله تبارك  :لواعن سعيد بن جبري وجماهد وابن زيد أهنم قا
 ،أي استسلمنا خوف القتل والسيبَولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمَنا :وتعاىل

نزلت يف قوم امتنوا بإمياهنم على رسول اهللا صلى اهللا  :وقال قتادة
 اإلميانوالصحيح األول أهنم قوم ادعوا ألنفسهم مقام  ،عليه وسلم

ضحوا كما ذكر ولو كانوا منافقني لعنفوا وف ،ومل حيصل هلم بعد
قُلْ لَْم ُتْؤِمُنوا وإمنا قيل هلؤالء تأديبا  ،املنافقون يف سورة براءة

أي مل تصلوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمَنا َولَمَّا َيْدُخلِ الْإَِميانُ ِفي قُلُوبِكُْم
  . انتهى. بعد اإلميانحقيقة  إىل

 عن احملققني) جامع العلوم واحلكم(وذكر ابن رجب يف كتابه 
كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا فإنه  :من العلماء أهنم قالوا

ضعيفا فال يتحقق القلب به حتقيقا تاما مع عمل  اإلميانقد يكون 
التام  اإلميانفيكون مسلما وليس مبؤمن  اإلسالمجوارحه أعمال 
ولُوا قَالَِت الْأَْعَراُب َآَمنَّا قُلْ لَْم ُتْؤِمُنوا َولَِكْن قُ: كما قال تعاىل

اآلية فلم يكونوا منافقني بالكلية على أصح التفسريين وهو  أَْسلَْمَنا
 ،بل كان إمياهنم ضعيفا ،قول ابن عباس رضي اهللا عنهما وغريه

َوإِنْ ُتِطيُعوا اللََّه َوَرُسولَُه لَا َيِلْتكُْم ِمْن : ويدل عليه قوله تعاىل 
م من أجورها فدل على أن يعين ال ينقصك، اآلية أَْعَماِلكُْم َشْيئًا

وكذلك قول النيب صلى اهللا  ،ما يقبل به أعماهلم اإلميانمعهم من 
مل تعط  :عليه وسلم لسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه ملا قال له

يشري  »أو مسلم« :فالنا وهو مؤمن فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
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الظاهر وال  ماإلسالفإمنا هو يف مقام  اإلميانأنه مل يتحقق مقام  إىل
الباطن لزم منه ضعف أعمال اجلوارح  اإلميانريب أنه مىت ضعف 

لكن اسم اإلميان ينفى عمن ترك شيئا من واجباته  ،أيضاالظاهرة 
وقد اختلف  »ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن« :كما يف قوله

يقال ليس مبؤمن لكنه  أو اإلميانأهل السنة هل يسمى مؤمنا ناقص 
فال  اإلسالموأما اسم  ،ى قولني ومها روايتان عن أمحدعل ؟مسلم

ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض حمرماته وإمنا ينفي 
  . باإلتيان مبا ينافيه بالكلية انتهى املقصود من كالمه رمحه اهللا تعاىل

ابن تيمية وابن كثري وابن  اإلسالموفيما ذكرته من كالم شيخ 
 اإلسالمى ابن حممود يف زعمه أن مسمى رجب كفاية يف الرد عل

واحد وأن املسلمني هم املؤمنون فال يقال فالن مسلم  واإلميان
  . وليس مبؤمن

يف اآلية اليت أوردها ابن حممود وهي  :أن يقال :الوجه السادس
إِنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت  :قوله تعاىل يف سورة األحزاب

اآلية أوضح دليل على رد قوله أن مسمى ْؤِمَناِتَوالُْمْؤِمنَِني َوالُْم
واحد ألن اهللا تعاىل وصف املؤمنني واملؤمنات يف  واإلميان اإلسالم

اآلية الكرمية حبفظ الفروج كما وصفهم بذلك يف سورة املؤمنني 
الَِّذيَن ُهْم ِفي َصلَاِتهِْم * قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ  :حيث يقول تعاىل

َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّكَاِة * َوالَِّذيَن ُهْم َعنِ اللَّْغوِ ُمْعرُِضونَ *  َخاِشُعونَ
إِلَّا َعلَى أَْزَواجِهِْم أْو * َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ * فَاِعلُونَ 

فََمنِ اْبَتَغى َوَراَء ذَِلَك * َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني 
، ويف احلديث الصحيح عن أيب هريرة رضي فَأُولَِئَك ُهُم الَْعاُدونَ
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ال يزين الزاين «: اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
عن الزاين حني يزين ومل ينف  اإلميانمتفق عليه فنفى  »وهو مؤمن

وقد تقدم ما ذكره اإلمام  ،فدل على أهنما متغايران اإلسالمعنه 
 :وعن طاوس أنه قال ،اإلميانيتنحى عنه  :عطاء أنه قال أمحد عن

إن رجع راجعه : ، وعن احلسن أنه قالاإلميانفعل ذلك زال عنه  إذا
وال خيرج من  اإلسالم إىل اإلميانوقد قيل خيرج من  ،اإلميان
 :وقال ،اإلسالم إىل اإلميانخيرج من  :وعن أيب جعفر قال ،اإلسالم

 اإلسالم إىل اإلميانوخيرج الرجل من  ،دديف رسالته اليت كتبها ملس
يرد فريضة  أوشيء إال الشرك باهللا العظيم  اإلسالموال خيرجه من 

 اإلماممن فرائض اهللا عز وجل جاحدا هبا انتهى، وروى عبد اهللا بن 
أمحد يف كتاب السنة وأبو بكر اآلجري يف كتاب الشريعة عن أيب 

فإن  اإلمياننزه فمن زنا فارقه  اإلميان :هريرة رضي اهللا عنه أنه قال
  . اإلميانالم نفسه وراجع راجعه 

قال عبد اهللا : عن عثمان بن أيب صفية قال أيضاوروى عبد اهللا 
أال : بن عباس رضي اهللا عنهما لغلمانه يدعو غالما؛ غالما يقول

ورواه أبو  ،اإلميانأزوجك ما من عبد يزين إال نزع اهللا منه نور 
 :ب الشريعة من طريق األعمش عن جماهد قالبكر اآلجري يف كتا

كان ابن عباس رضي اهللا عنهما يسمى غلمانه تسمية العرب ويقول 
عن  أيضاوروى  ،اإلميانال تزنوا فإن الرجل إذا زىن نزع منه نور 

من أراد  :عباس رضي اهللا عنهما أنه قال لغلمانه أيبجماهد عن 
فإن  اإلمياننزع اهللا منه نور منكم الباءة زوجناه فإنه ال يزين زان إال 
  . شاء أن يرده رده وإن شاء أن مينعه منعه
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أمحد وأبو بكر اآلجري عن احلسن  اإلماموروى عبد اهللا بن 
 ،اإلميانما دام كذلك فإن راجع راجعه  اإلميانجيانبه : أنه قال

هذا  :عن أيب جعفر حممد بن علي أنه قال أيضاوروى عبد اهللا 
اليت يف وسطها  اإلميانة ويف وسطها أخرى وهذا ودور دائر اإلسالم

ال « :فقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :قال اإلسالممقصور يف 
يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق حني يسرق وهو 

 اإلميانخيرج من  »مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن
 :تاب اهللا عليه قالتاب؛  فإذا اإلسالموال خيرج من  اإلسالم إىل

ورواه أبو بكر اآلجري يف كتاب الشريعة بنحوه  ،اإلميان إىلرجع 
ما  :إال الشرك مث قال اآلجري اإلسالموزاد يف رواية وال خيرجه من 

يزيد  اإلميانأحسن ما قال حممد بن علي رضي اهللا عنهما وذلك أن 
يقال ال جيوز أن  واإلسالموينقص يزيد بالطاعة وينقص باملعصية 

 -من السلف  أي -يزيد وينقص ؛وقد روي عن مجاعة ممن تقدم 
 إليهفإن تاب رد اهللا تعاىل  ،اإلميانزىن نزع منه  إذاأهنم قالوا 

ليس  واإلسالم ،يزيد وينقص اإلميانكل ذلك دليل على أن  ،اإلميان
بني العبد « :قول النيب صلى اهللا عليه وسلم إىلأال ترى  ،كذلك

  . انتهى. » الصالة فمن ترك الصالة فقد كفر وبني الكفر ترك
) روضة احملبني(وقد عقد ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف كتابه 

فصال ذكر فيه أن الزىن جيمع خالل الشر كلها مث ذكر أنواعا مما 
ومنها أنه يسلبه اسم املؤمن كما يف  -أن قال إىل -فيه من الشر 

ال يزين الزاين « :أنه قال الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وإن مل يسلب عنه  ،املطلق اإلميانفسلبه اسم  »حني يزين وهو مؤمن
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وسئل جعفر بن حممد عن هذا احلديث فخط دائرة  ،اإلميانمطلق
مث خط دائرة أخرى خارجة  اإلميانهذه دائرة  :وقال األرضيف 
مل فإذا زىن العبد خرج من هذه و اإلسالمهذه دائرة  :وقال ،عنها

له أن يسمى  اإلميانوال يلزم من ثبوت جزء ما من  ،خيرج من هذه
مؤمنا كما أن الرجل يكون معه جزء من العلم والفقه وال يسمى به 

ومعه جزء من الشجاعة واجلود وال يسمى بذلك  ،عاملا فقيها
وكذلك يكون معه شيء من التقوى وال يسمى  ،شجاعا وال جوادا

راء احلديث على ظاهره وال يتأول مبا فالصواب إج ،متقيا ونظائره
  . انتهى. خيالف ظاهره واهللا أعلم 

للزاين  اإلميانويلزم على قول ابن حممود أحد أمرين أما إثبات 
ويوافق  ،حني يزين وهذا يعارض احلديث الصحيح الذي تقدم ذكره

وأما نفي  ،معصية اإلميانقول املرجئة الذين يعتقدون أنه ال يضر مع 
ج رمعا عن الزاين حني يزين وهذا يوافق قول اخلوا واإلسالم اإلميان

ألن  ،واإلسالم اإلميانواملعتزلة الذين خيرجون أهل الكبائر من اسم 
خرجوا من  اإلميانعندهم واحد فإذا خرجوا من  واإلسالم اإلميان
موافقة  أوفقول ابن حممود ال خيلو من موافقة املرجئة  ،اإلسالم

فليختر ما يناسبه من القولني إن كان ال يزال  ،اخلوارج واملعتزلة
  . مصرا على قول الباطل
أن ابن مسعود رضي اهللا عنه عاب على الذين  :الوجه السابع
قال عبد اهللا بن اإلمام أمحد يف كتاب  ،اإلميانادعوا ألنفسهم 

حدثنا حييي حدثنا شعبة حدثين مغرية عن أيب  أيبحدثين  :السنة
 ،قل أين يف اجلنة: أين مؤمن قال :د عبد اهللاقال رجل عن: وائل قال
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  . إسناده صحيح على شرط الشيخني
حدثين أيب حدثنا حيىي حدثنا شعبة حدثين  :وقال عبد اهللا أيضا

قال رجل عند عبد اهللا : عن علقمة قال إبراهيمسلمة بن كهيل عن 
قل إين يف اجلنة ولكنا نؤمن باهللا ومالئكته وكتبه  :قال ،أين مؤمن

  . إسناده صحيح على شرط الشيخني ،لهورس
وقال عبد اهللا أيضا حدثين أيب حدثنا وكيع عن األعمش عن 

يا أبا عبد الرمحن لقيت  :عبد اهللا فقال إىلجاء رجل  :أيب وائل قال
أفال قالوا  :حنن املؤمنون قال عبد اهللا :من أنتم فقالوا :ركبا فقلت

  . نيإسناده صحيح على شرط الشيخ ،حنن أهل اجلنة
الدورقي حدثنا  إبراهيمحدثين يعقوب بن  :أيضاوقال عبد اهللا 

قال رجل أليب : عبد الرمحن بن مهدي حدثنا سفيان عن مغرية قال
من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه من « :وائل مسعت ابن مسعود يقول

  . إسناده صحيح على شرط الشيخني ،نعم :قال» أهل اجلنة
:  الشريعة عن احلسن قالوروى أبو بكر اآلجري يف كتاب 

فقيل له يا أبا عبد  :قال،إين مؤمن  :قال رجل عند ابن مسعود
 :قال ؟فاسألوه أهو يف اجلنة أو يف النار :الرمحن يزعم أنه مؤمن قال

أال وكلت األوىل كما وكلت : اهللا أعلم فقال :فسألوه فقال
  . خرىاأل

فريق بني وهذا القول من ابن مسعود رضي اهللا عنه ظاهر يف الت
إهنم : ألنه عاب على الذين قالوا اإلميانومسمى  اإلسالممسمى 
ومل ينقل عنه وال عن غريه من العلماء أهنم عابوا على من  ،مؤمنون
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  . متغايران واإلميان اإلسالمإنه مسلم فدل على أن : قال
 اإلميانوقد كان كثري من علماء السلف يرون االستثناء يف 

أمحد يف كتاب  اإلمامقال عبد اهللا بن  ،تثينويعيبون على من ال يس
حدثنا علي بن حبر مسعت جرير بن عبد احلميد  أيبحدثين  :السنة
وكان األعمش ومنصور ومغرية  :قال ،قول وعمل اإلميان :يقول

وليث وعطاء بن السائب وإمساعيل بن أيب خالد وعمارة بن 
ي وأبو حيىي القعقاع والعالء بن املسيب وابن شربمة وسفيان الثور

حنن مؤمنون إن شاء اهللا  :صاحب احلسن ومحزة الزيات يقولون
ويعيبون على من ال يستثىن وقد رواه أبو بكر اآلجري يف كتاب 

أمحد  اإلمامالشريعة عن أيب نصر حممد بن كردي عن املروذي عن 
  . فذكره مبثله

قرأت على أيب جعفر حدثنا مهدي بن  أيضاوقال عبد اهللا 
لي حدثنا الوليد يعين ابن مسلم مسعت أبا عمرو يعين جعفر الرم

األوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون أن يقول 
  . أنا مؤمن ويأذنون يف االستثناء أن أقول أنا مؤمن إن شاء اهللا

وروى عبد اهللا أيضا وأبو بكر اآلجري عن احلسن بن عبيد اهللا 
فقل أرجو إن شاء  ؟أمؤمن أنتقيل لك  إذا :إبراهيمقال يل : قال

  . اهللا تعاىل
قال رجل : قال إبراهيمعن  أيضااآلجري  وروى عبد اهللا و

  . إن شاء اهللا تعاىل ؛أرجو :قال ؟أمؤمن أنت :لعلقمة
وروى القاضي أبو احلسني يف طبقات احلنابلة عن حممد ابن 
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 يعين أمحد بن -سألت أبا عبد اهللا  :احلسن بن هارون بن بدينا قال
نعم قد استثىن ابن مسعود  :فقال ،اإلميانعن االستثناء يف  - حنبل 

وغريه وهو قول الثوري استثناء على غري شك خمافة واحتياطا 
لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الَْحَراَم  :قال أبو عبد اهللا قال اهللا تعاىل ،للعمل

أبو عبد اهللاإِنْ َشاَء اللَُّه َآِمنَِني ى اهللا عليه قال النيب صل :قال
   .»إين ألرجو أن أكون أتقاكم هللا« :وسلم

يف ترمجة عيسى بن جعفر  أيضاوذكر القاضي أبو احلسني 
 اإلميانسألت أبا عبد اهللا عن االستثناء يف  :قال عيسى ؛الوراق
لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الَْحَراَم  :قول اهللا عز وجل إىلأذهب فيه  :فقال

فقد علم أهنم داخلون  ِمنَِني ُمَحلِِّقَني ُرُءوَسكُْمإِنْ َشاَء اللَُّه َآ
وقول اْدُخلُوا ِمْصَر إِنْ َشاَء اللَُّه :وإىل قوله عز وجل ،واستثىن

سالم عليكم يا أهل الديار من « :النيب صلى اهللا عليه وسلم
فقد علم النيب  »املؤمنني واملسلمني؛ وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون

  . وسلم أنه الحق هبم واستثىنصلى اهللا عليه 
 :أمحد يف كتاب السنة مسعت أيب يقول اإلماموقال عبد اهللا بن 

احلجة على من ال يستثين قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألهل 
مث روى حديث عائشة  »وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون« :القبور

ليه وسلم رضي اهللا عنها يف ذلك وحديثها أيضا أن النيب صلى اهللا ع
فذكر احلديث  »أما فتنة القرب فيب تفتنون وعين تسئلون« :قال

ويقال على اليقني كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء «وفيه 
  . االستثناء على العمل ألن القول قد جئنا به :قال أبو نصري» اهللا
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وقال عبد اهللا أيضا حدثين أيب مسعت حيىي بن سعيد يقول ما 
قال حيىي وكان  ،وال بلغين إال على االستثناءأدركنا من أصحابنا 

ورواه أبو بكر اآلجري  ،أنا مؤمن: سفيان الثوري ينكر أن يقول
  . يف كتاب الشريعة من طريق اإلمام أمحد

 :حدثين أيب مسعت سفيان بن عيينة يقول :وقال عبد اهللا أيضا
ورواه أبو  ،إن شاء اهللا ليس يكره وليس بداخل يف الشك :إن قال

  . أمحد اإلمامر اآلجري يف كتاب الشريعة من طريق بك
قال سفيان  :حدثين أيب حدثنا وكيع قال :وقال عبد اهللا أيضا

الناس عندنا مؤمنون يف األحكام واملواريث ونرجو أن  :الثوري
ورواه أبو بكر اآلجري  ،نكون كذلك وال ندري ما حالنا عند اهللا

 :مسعت أمحد قال :العن جعفر الصنديل حدثنا الفضل بن زياد ق
  . حدثنا وكيع فذكره مبثله

بن مشاس مسعت  إبراهيمحدثين أيب حدثنا  :أيضاوقال عبد اهللا 
قيل  ،قول وعمل يزيد وينقص اإلميان :جرير بن عبد احلميد يقول

  . أقول مؤمن إن شاء اهللا: قال ؟له كيف تقول أنت
خربنا أ :قال سليمان بن داود أيبحدثين  :وقال عبد اهللا أيضا

كنت عند حممد وعنده  :خالد بن عبد الرمحن بن بكر السلمي قال
أقول  ،له يا أبا بكر الرجل يقول يل مؤمن أنت؟ :أيوب فقلت

وما عليك أن تقول آمنت باهللا  :مؤمن فانتهرين أيوب فقال حممد
  . ومالئكته وكتبه ورسله
وأبو بكر اآلجري عن حممد بن سريين  أيضاوروى عبد اهللا 
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َآَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُْنزِلَ إِلَْيَنا : فقل! قيل لك أمؤمن أنت؟ إذا :قال
  . َوَما أُْنزِلَ إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيلَ َوإِْسَحاَق

إذا  :قال إبراهيمعن  أيضاوروى عبد اهللا وأبو بكر اآلجري 
  . ال إله إال اهللا: فقل! قيل لك أمؤمن أنت؟

سؤال  :قال إبراهيماآلجري أيضا عن  وروى عبد اهللا وأبو بكر
  . بدعة! الرجل؛ الرجل أمؤمن أنت؟

تكلم  :وروى عبد اهللا وأبو بكر اآلجري أيضا عن علقمة قال
َوالَِّذيَن ُيْؤذُونَ  :عنده رجل من اخلوارج بكالم كرهه فقال علقمة

لُوا ُبْهَتاًنا َوإِثًْما الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمَناِت بَِغْيرِ َما اكَْتَسُبوا فَقَِد اْحَتَم
  . أرجو :قال ؟أو منهم أنت :فقال له اخلارجي ُمبِيًنا

كان  :وروى عبد اهللا وأبو بكر اآلجري أيضا عن هشام قال
  . مسلم ويهابان مؤمن :احلسن وحممد يقوالن

قيل  إذاكان  :وروى عبد اهللا أيضا عن ابن طاوس عن أبيه قال
ومالئكته وكتبه ورسله ال يزيد على آمنت باهللا  :له أمؤمن أنت قال

  . حنو ذلك إبراهيموروى أبو بكر اآلجري عن  ،ذلك
لو قال  :وروى عبد اهللا أيضا عن الفضيل بن عياض أنه قال

قلت آمنت باهللا  إذا :وقال ،ما كلمته ما عشت ؟رجل مؤمن أنت
فهو جيزيك من أن تقول أنا مؤمن وإذا قلت أنا مؤمن ال جيزيك من 

من  :مسعت املغرية الضيب يقول :قال فضيل ،آمنت باهللاأن تقول 
االستثناء  :قال فضيل ،شك يف دينه فهو كافر وأنا مؤمن إن شاء اهللا

  . ليس بشك
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وقد روي االستثناء عن عائشة رضي اهللا عنها رواه عبد اهللا بن 
كنت  :أمحد يف كتاب السنة عن عبد الرمحن أيب عصمة قال اإلمام

أرسل  :فقال ، عنها فأتاها رسول معاوية هبديةعند عائشة رضي اهللا
أنتم املؤمنون إن شاء اهللا وهو  :فقالت ،أمري املؤمنني هبا إليِك

  . أمريكم وقد قبلت هديته
من صفة أهل احلق  :بكر اآلجري يف كتاب الشريعة أبوقال 

ال على جهة الشك نعوذ باهللا من الشك يف  ؛اإلمياناالستثناء يف 
خوف التزكية ألنفسهم من االستكمال لإلميان ال ولكن  ؛اإلميان

وذلك أن أهل العلم  ؟أم ال اإلميانيدري أهو ممن يستحق حقيقة 
قال آمنت باهللا ومالئكته ! سئلوا أمؤمن أنت؟ إذامن أهل احلق 

والناطق هبذا  ،وكتبه ورسله واليوم اآلخر واجلنة والنار وأشباه هذا
ال يدري أهو ممن  اإلميانتثناء يف واملصدق به بقلبه مؤمن وإمنا االس

 ؟أم ال اإلميانيستوجب ما نعت اهللا عز وجل به املؤمنني من حقيقة 
عندهم  ،هذا طريق الصحابة رضي اهللا عنهم والتابعني هلم بإحسان

أن االستثناء يف األعمال ال يكون يف القول والتصديق بالقلب، وإمنا 
والناس عندهم على  ،مياناإلاالستثناء يف األعمال املوجبة حلقيقة 

به يتوارثون وبه يتناكحون وبه جتري أحكام ملة  ،الظاهر مؤمنون
ولكن االستثناء منهم على حسب ما بينا وبينه العلماء من  اإلسالم

لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الَْحَراَم إِنْ َشاَء اللَُّه : قبلنا قال اهللا عز وجل
وقد دخل النيب صلى  ،هنم داخلونوقد علم اهللا عز وجل أ َآِمنَِني

السالم عليكم دار قوم مؤمنني وإنا إن شاء « :اهللا عليه وسلم فقال
إين ألرجو أن « :وقال صلى اهللا عليه وسلم »اهللا بكم الحقون
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  . »أكون أخشاكم هللا
وهذا مذهب كثري من العلماء وهو  :قال حممد بن احلسني

لة امللكني أواحتج مبس مبا ذكرنا أمحدواحتج  ؛مذهب أمحد بن حنبل
على اليقني كنت « :يف القرب للمؤمن وجماوبتهما له فيقوالن له

ويقال  ،وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء اهللا تعاىل
للكافر واملنافق على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء 

   .»اهللا
 :لحدثين أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبد احلميد الواسطي قا

مسعت أبا عبد اهللا أمحد بن حنبل سئل  :حدثنا أبو بكر األثرم قال
قال أبو  ،أما أنا فال أعيبه :قال ،ما تقول فيه اإلميانعن االستثناء يف 

قول وعمل واستثناء خمافة ليس  اإلميانإن : تقول كنت إذا :عبد اهللا
 :كما يقولون على الشك أفما تستثين للعمل قال اهللا عز وجل

ْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الَْحَراَم إِنْ َشاَء اللَُّه َآِمنَِنيلََت  فهذا استثناء بغري
إين ألرجو أن أكون « :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ،شك

  . اإلميانهذا كله تقوية لالستثناء يف  :قال »أخشاكم هللا عز وجل
مسعت  :حدثنا الفضل بن زياد قال :وحدثنا جعفر الصنديل قال

فقال له رجل إمنا الناس  اإلميانبد اهللا يعجبه االستثناء يف أبا ع
َوَآَخُرونَ  :فقال أبو عبد اهللا فأين قوله تعاىل ،رجالن مؤمن وكافر

ومسعت  :قال ؟ُمْرَجْونَ ِلأَْمرِ اللَِّه إِمَّا ُيَعذُِّبُهْم َوإِمَّا َيُتوُب َعلَْيهِْم
 ،فليس هو بشاك .اهللا أنا مؤمن إن شاء :قال إذاأبا عبد اهللا يقول 

أليس قد قال  ؛معاذ اهللا :فقال !؟ن شاء اهللا أليس هو شكإ :قيل له



  
فتح املعبود يف الرد على ابن حممود ٢١٢ 

ويف لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الَْحَراَم إِنْ َشاَء اللَُّه َآِمنَِني :اهللا عز وجل
وعليه تبعث إن « :قيل له إذاوصاحب القرب  ،علمه أهنم يدخلونه

وإنا «: نيب صلى اهللا عليه وسلموقال ال ،فأي شك هاهنا »شاء اهللا
  . انتهى.  »إن شاء اهللا بكم الحقون

فقد روى ابن املبارك يف الزهد عن معمر عن صاحل  :فإن قيل
ابن مسمار أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال للحارث بن مالك 

أصبحت  :قال »يا حارث بن مالك كيف أصبحت؟« :األنصاري
 :قال »قة فما حقيقة إميانكإن لكل قول حقي«: قال ،مؤمنا حقا

عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت هناري وكأين أنظر 
أهل اجلنة يتزاورون فيها وكأين أمسع  إىلعرش ريب وكأين أنظر  إىل

  .»مؤمن نور اهللا قلبه« :عواء أهل النار فقال
وروى أبو أمحد العسكري من طريق أمحد بن أيب احلواري 

اراين مسعت شيخا بساحل دمشق يقال له مسعت أبا سليمان الد
عن جدي سويد بن  أيبعلقمة بن يزيد بن سويد األزدي حدثين 

وفدت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سابع  :احلارث قال
 ،مؤمنون :قلنا ؟ما أنتم :سبعة من قومي فأعجبه مستنا وهدينا قال

تنا هبا مخس أمر ،مخس عشرة خصلة :فما حقيقة إميانكم قلنا :قال
رسلك أن نؤمن هبا ومخس أمرتنا أن نعمل هبا ومخس ختلقنا هبا يف 

وقد ساقه ابن كثري يف البداية  ،فذكر احلديث بطوله ،اجلاهلية
نعيم يف كتاب معرفة الصحابة واحلافظ أبو  أبوذكر  :والنهاية فقال

مسعت أبا  :بن أيب احلواري قال أمحدموسى املديين من حديث 
 :حدثين علقمة بن يزيد بن سويد األزدي قال :ين قالسليمان الدارا
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وقد أورد ابن  ،حدثين أيب عن جدي سويد بن احلارث فذكره
حممود هذين احلديثني يف بعض رسائله واعتمد عليهما يف اجلزم 

وقال يف الكالم على حديث احلارث بن  ،باإلميان بدون استثناء
وسلم جزمه بإميانه  مالك األنصاري فلم ينكر النيب صلى اهللا عليه

وقال يف الكالم على حديث سويد بن احلارث إن  ،بدون استثناء
النيب صلى اهللا عليه وسلم أقرهم على اجلزم باإلميان ومل ينكر عليهم 

 .  
كل من احلديثني منكر ال يصلح  :أن يقال :واجلواب
فأما حديث احلارث بن  ،فضال عن االحتجاج به ،لالستشهاد به

 ،هو معضل :فقال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة ياألنصارمالك 
ورواه البيهقي يف الشعب من طريق يوسف بن عطية الصفار  :قال

هذا  :هذا منكر وقال ابن صاعد :قال البيهقي ،وهو ضعيف جدا
  . انتهى. احلديث ال يثبت موصوال 

وقد وهم ابن حممود فجعل هذا احلديث عن حارثة بن 
كما ذكر ذلك  األنصاريارث بن مالك والصواب أنه احل ،النعمان

  . احلافظ ابن حجر يف اإلصابة
وأما حديث علقمة بن يزيد بن سويد األزدي فهو أضعف مما 

علقمة بن يزيد بن سويد عن  :قال احلافظ الذهيب يف امليزان ،قبله
وكذا قال  ،أبيه عن جده ال يعرف وأتى خبرب منكر فال حيتج به

  . يزاناحلافظ ابن حجر يف لسان امل
وإذا علم سقوط احلديثني اللذين احتج هبما ابن حممود على 
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أن املعتمد يف هذا ما ثبت  أيضااجلزم باإلميان بدون استثناء فليعلم 
من إنكار  ؛عن ابن مسعود رضي اهللا عنه وغريه من أكابر العلماء

اجلزم باإلميان بدون استثناء وليس مع من خالفهم دليل يصلح 
  . ملعارضتهم
َمْن كَانَ َعُدوا  :ما اآلية من سورة البقرة وهي قوله تعاىلوأ

ِللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ فَإِنَّ اللََّه َعُدوٌّ ِللْكَاِفرِيَن
فإن العطف فيها بالواو يفيد املغايرة بني مجيع املذكورين يف اآلية 

املغايرة وأنه يراد بالتايل نفس  ومن زعم أن الواو ال تفيد ،الكرمية
األول فالزم قوله أن يكون ميكال نفس جربيل وأن تكون الرسل 

  . وهذا من أبطل الباطل ،من بين آدم نفس املالئكة
وإمنا وقع النص على جربيل وميكال مع أهنما من املالئكة 
لشرفهما على سائر املالئكة وهو من باب عطف اخلاص على العام 

 .  
فادعوا بدعوى اهللا الذي « :ه صلى اهللا عليه وسلموأما قول

فإمنا هو وارد يف التحذير من  »مساكم املسلمني املؤمنني عباد اهللا
غلب خصمه نادى قومه  إذاوهو أن الرجل منهم  ،دعوى اجلاهلية

مظلوما  أونصرته ظاملا كان  إىلبأعلى صوته يا آل فالن فيبتدرون 
لى اهللا عليه وسلم عن مشاهبة فنهى النيب ص ،جهال منهم وعصبية

أهل اجلاهلية يف محيتهم وعصبيتهم وعاداهتم السيئة وأمر املسلمني 
وليس يف احلديث ما  ،أن يدعوا باألمساء اليت مساهم اهللا هبا يف كتابه

 اإلسالمالصحيحة اليت جاء فيها التفريق بني  األحاديثيعارض 
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  . أعلمألهنا تفسر ما أمجل يف غريها واهللا  واإلميان
وأما قول ابن حممود مثله قول أحدنا ال حول وال قوة إال 

وغري ذلك من األلفاظ اليت يعطف بعضها على بعض ويراد  ،باهللا
  . بالتايل نفس األول

إن القوة ليست نفس احلول كما توهم ذلك : أن يقال :فجوابه
ابن حممود بل بينهما فرق يدل على ما بينهما من املغايرة اليت من 

وقد نقل ابن منظور يف لسان  ،ها وقع العطف بينهما بالواوأجل
مسعت أبا اهليثم  :مسعت املنذري يقول :قال ،العرب عن األزهري

احلول احلركة  :قال ،عن تفسري ال حول وال قوة إال باهللا :يقول
حترك وكذلك كل متحول عن حاله فكأن  إذاتقول حال الشخص 

باهللا يقول ال حركة وال استطاعة  قال ال حول وال قوة إال إذاالقائل 
يقال ال  :ونقل ابن منظور أيضا عن الكسائي أنه قال ،إال مبشيئته

حول وال قوة إال باهللا وال حيل وال قوة إال باهللا وورد ذلك يف 
احلديث ال حول وال قوة إال باهللا وفسر بذلك املعىن ال حركة وال 

  . انتهى. قوة إال مبشيئة اهللا تعاىل 
فيه ال حول وال قوة إال باهللا احلول  :بن األثري يف النهايةوقال ا

واملعىن ال حركة  ،حترك إذايقال حال الشخص حيول  ،هاهنا احلركة
. وقيل احلول احليلة واألول أشبه  ،وال قوة إال مبشيئة اهللا تعاىل

  . انتهى
قوله ال حول وال قوة  :وقال النووي يف هتذيب األمساء واللغات

 إذايقال أحال الشخص  ،احلول احلركة :؛ قال أبو اهليثمإال باهللا 
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 ؟حترك ويقال استحل هذا الشخص أي انظر هل يتحرك أم ال
 ،وكأن القائل يقول ال حركة وال استطاعة إال مبشيئة اهللا عز وجل

معناه ال حول  :وكذا قاله أبو عمر يف الشرح عن أيب العباس قال
وقيل ال حول عن معصية  ،باهللايف دفع شر وال قوة يف درك خري إال 

اهللا تعاىل إال بعصمته وال قوة على طاعة اهللا إال بعونه وحيكى هذا 
  . انتهى. عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 

معىن ال حول وال  :وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري
حتويل للعبد عن معصية اهللا إال بعصمة اهللا وال قوة له على طاعة اهللا 

وقال النووي هي ، وقيل معىن ال حول ال حيلة  ،بتوفيق اهللا إال
كلمة استسالم وتفويض وأن العبد ال ميلك من أمره شيئا وليس له 

  . انتهى. حيلة يف دفع شر وال قوة يف جلب خري إال بإرادة اهللا تعاىل 
يتضح ما بني  ،ومما ذكرته عن أهل اللغة وغريهم من العلماء

خطأ من زعم أنه يراد بالتايل  أيضااير ويتضح احلول والقوة من التغ
  . نفس األول واهللا أعلم

كل رسول  :ومما ذكره الرازي يف تفسريه عن املعتزلة أهنم قالوا
يتبني أن ابن حممود قد تبع  ،نيب وكل نيب رسول وال فرق بينهما

) إحتاف األحفياء برسالة األنبياء(املعتزلة يف رسالته اليت مساها 
السنة واجلماعة الذين قالوا بالتفريق بني الرسول والنيب  وخالف أهل

 اإلسالمكما أنه قد تبع اخلوارج واملعتزلة يف زعمه أن مسمى 
وكذلك قد تبع غالة القدرية يف رسالته اليت مساها  ،واحد واإلميان

حيث كرر ) بالقضاء والقدر على طريقة أهل السنة واألثر اإلميان(
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قادير وزعم أهنا عبارة عن العلم القائم بذات فيها إنكاره لكتابة امل
وبئس السلف غالة القدرية  ،قبل وقوعها باألشياءاهللا وسبق علمه 
  . واملعتزلة واخلوارج

احلق والصواب وصلى  إىلنسال اهللا لنا وله اهلداية والرجوع 
يوم  إىلاهللا على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 

  . سليما كثرياالدين ؛ وسلم ت
وقد كان الفراع من التعليق على رساليت ابن حممود يف 

اهللا تعاىل محود بن  إىلهـ على يد كاتبه الفقري  ١٤/٧/١٣٩٧
عبد اهللا بن محود التوجيري غفر اهللا له ولوالديه وللمسلمني 

  . واملسلمات األحياء منهم واألموات
***  
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