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 لــــس  ر  ــاإليمان بالالركن الرابع: 
ـــس ُّالر ُّ ُُّّلـ ُُّّبإبالغُّشيءبعوثُّامل وهوُّ(لرس ُّم ُّ)مبعىنُُّّ(رسول)مجع ُّهنا، ُّأ ُّم ُُّّ:واملراد ُّمنُُّّوحين إليه

1ُّ.ه ُّبتبليغ ُّ رــم ُّوأ ُّ،ُُّّالبشرُّبشرع ُّ

 في النبوات فائدةستة عشر 

 الغاية من إرسال الرسل 
ُّوبني ُّاهلل ُّبني ُّوسائط ُُّّالرسل ُّخلقه ُّوإرشادهم ُّإليهم ُّشرعه ُّتبليغ ُّمعاشهمُّيف ُّصالح ُّفيه ُّما إىل

دُّوح ُّم ُّعامُُّّبتشريعالُّميكنُّأنُّتستقلُّعقوهلمُّفالناسُّمهماُّأوتواُّمنُّالعلمُّوالذكاءُّألنُّ،ُّومعادهمُّ
أماُّاهللُّفهوُّاحلكيمُّ،ُّعقولُّالبشرُّقاصرةُُّّألنوذلكُّ،ُّعلىُّأحسنُّماُّيكونُّمصاحلُّاألمةُّتنتظمُّبهُّ

ُّ.2اخلبري﴾ُّاللطيفقالُّتعاىلُّ﴿أالُّيعلمُّمنُّخلقُّوهوُّ،ُّحلُّخلقهُّاخلبريُّالعليمُّمبصا

ُّينفعهمُّ ،ُُّّوهبذاُّكانواُّحجةُّهللُّعلىُّالناسُّ،ُّفمنُّرمحةُّاهللُّتعاىلُّأنُّأرسلُّالرسلُّليبلغواُّالناسُّما
كماُّقالُّتعاىلُّ﴿رسالُّمبشرينُّومنذرينُّلئالُّيكونُّللناسُّعلىُّاهللُّحجةُّبعدُّالرسلُّوكانُّاهللُّعزيزاُّ

ُّ.3حكيما﴾

                                                   
 .95ُّعثيمنيُّ،ُّصُّالبنُّ«ُّشرحُّثالثةُّاألصول»انظر1ُُّّ
ُّ.14ُّسورةُّامللك:2ُُّّ
ُّ.165ُّسورةُّالنساء:3ُُّّ
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 لفرق بين النبي والرسولبيان ا
اختلفُّالعلماءُّرمحهمُّاهللُّيفُّتعريفُّالنيبُّعلىُّعدةُّأقوالُّ،ُّوالذيُّاختارهُّشيخُّاإلسالمُّابنُّتيميةُّ
ُّ،ُّلينقلهُّإىلُّاملؤمننيُّالذينُّعندهُّ،ُّكأنبياءُّبينُّ رمحهُّاهللُّهوُّأنُّالنيبُّهوُّالذيُّأ وحىُّاهللُّإليهُّبوحي 

ُّ.ُّةُّاليتُّأ نز لتُّعلىُّموسىُّإسرائيلُّ،ُّيأمرونُّأقوامهمُّمباُّجاءُّيفُّالتـورا
ُّابنُّتيميةُّ ُّأقوالُّ،ُّوالذيُّاختارهُّشيخُّاإلسالم ُّاختلفُّالعلماءُّيفُّتعريفُّالرسولُّعلىُّعدة وكذا
رمحهُّاهللُّهوُّأنُّالرسولُّهوُّالذيُّينبئهُّاهللُّ،ُّمثُّيأمرهُّأنُّيبلغهُّرسالتهُّإىلُّقومُّكافرينُّكماُّحصلُّمعُّ

ُّنوحُّوإبراهيمُّوحممدُّعليهمُّالصالةُّوالسالم.
لصحةُّهذاُّاملعىنُّأنُّنوحاُّو صفُّبالرسالةُّمعُّأنهُّقدُّتقدمهُّأنبياءُّعلىُّمدىُّعشرةُّقرونُّ،ُّويشهدُّ

ُّوقعُّالشركُّيفُّ ُّبـ ــع ثُّلقومُّكافرينُّأولُّما ُّذاكُّإالُّألنه ُّالسالمُّ،ُّوما منهمُّشيثُّوإدريسُّعليهما
ـــثواُّإىلُّقومُّمؤمنني. ــع  ُّاألرضُّ،ُّخبالفُّمنُّتقدمهُّمنُّاألنبياءُّ،ُّفإهنمُّبـ 

1ُّرسولُّنيبُّ،ُّوليسُّكلُّنيبُّرسوال.ُّوعلىُّهذاُّفكل

ُّ.2قالُّاهللُّتعاىلُّ﴿إناُّأوحيناُّإليكُّكماُّأوحيناُّإىلُّنوحُّوالنبينيُّمنُّبعده﴾،ُُّّأول الرسل نوح
ُّ
ُّ
ُّ

                                                   
ُّالرياض.ُّ–(ُّ،ُّحتقيقُّد.ُّعبدُّالعزيزُّبنُّصاحلُّالطويانُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالعاصمة2/714ُُّّ،717ُّ،ُّ)«ُّالنبوات»انظرُّكتابه1ُُّّ

وماُّأرسـلناُّلهُّتعاىلُّيفُّسورةُّاحلجُّ﴿يفُّتفسريُّقوُّ«ُّأضواءُّالبيان»وانظرُّلالستزادةُّيفُّهذاُّالبابُّماُّقالهُّالشنقيطيُّرمحهُّاهللُّيفُّكتابهُّ
ُّمنُّقبلكُّمنُّرسولُّوالُّنيب﴾.

 .163ُّسورةُّالنساء:2ُُّّ
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ُُّّفيعتذر الشفاعةُّأنُّالناسُّيأتونُّإىلُّآدمُّليشفعُّهلم أنسُّبنُّمالكُّرضيُّاهللُّعنهُّيفُّحديثُّعنوُّ
 1.إىلُّأهلُّاألرض اهللبعثهُُّّرسولأول فإنهُّ،ُّائتواُّنوًحاُُّّ:إليهمُّويقول

ُّعليهُّالسالمُّأولُّرسولُّلبينُّآدم؟فإنُّقيل:ُّأليسُّآدمُّ
ُّالشنقيطيُّرمحهُّاهلل:اإلمامُّفاجلوابُّماُّقالهُّ

ُّالظاهرُّأنهُّالُّطريقُّللجمعُّإالُّمنُّوجهني:
لاألول لُّيفُّاألرضُّ،ُّويدلُّهلذاُّاجلمعُُّّ:ُّأنُّآدمُّأ رس  لزوجهُّوذريتهُّيفُّاجلنةُّ،ُّونوحُّأولُّرسولُّأ رس 

ُّ ُّثبتُّيف ُّأوُّما ُّفإنه ،ُّ ُّنوحا ُّائتوا ُّولكن ُّ)ويقول: ُّأهلُّالصحيحنيُّوغريمها: ُّاهللُّإىل ُّبعثه ُّرسول ل
ُّاألرضُّ...(ُّاحلديث.

ُّب ع ثُّ لغريُّأهلُّاألرضُّلكانُّذلكُّالكالمُّفقوله:ُّ)إىلُّأهلُّاألرض(ُّلوُّملُّيـ ر دُّبهُّاالحرتازُّعنُّرسول 
ُّخمالفتهُّماُّذكرنا.ُّحشواُّ،ُّبلُّي فهمُّمنُّمفهوم ُّ

لُّإىلُّذريتهُّ:ُّأنُّآدمُّأ رُّالوجه الثاني ملُّيصدرُّمنهمُّكفرُّفأطاعوهُّ،ُّونوحُّهوُّ،ُّوهمُّعلىُّالفطرةُّس 
لُّلقومُّكافرينُُّّأولُّرسول ُّ ينهاهمُّعنُّاإلشراكُّباهللُّتعاىلُّويأمرهمُّبإخالصُّالعبادةُّلهُّوحدهُّ،ُّأ رس 

وماُّكانُّالناسُّإالُّأمةُّواحدة﴾ُّاآليةُّ،ُّأي:ُّعلىُّالدينُّاحلنيفُّحىتُُّّويدلُّهلذاُّالوجهُّقولهُّتعاىلُّ﴿
2ُّاآلية.ُّواهللُّتعاىلُّأعلم.ُّ﴾كانُّالناسُّأمةُّواحدةُّفبعثُّاهللُّالنبينينوحُّ،ُّوقولهُّ﴿كفرُّقومُّ

                                                   
(ُّ،ُّولفـ ُّمســلم:ُّفيـأتونُّنوحـاُّعليـهُّالسـالمُّ،ُّفيقولــون:ُّيـاُّنـوحُّ،ُّأنـتُّأولُّالرســلُّإىل193ُّ(ُّ،ُّومسـلمُّ)4476أخرجـهُّالباـاريُّ)1ُّ

ُّأهلُّاألرضُّ...ُّاحلديث.
ُّ.253ُّ،ُّتفسريُّسورةُّالبقرة:ُُّّ«أضواءُّالبيان»باختصارُّيسريُّمنُّكتابه2ُُّّ
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ٌدُّأ ب اُّأ ح ُّ امقالُّتعاىلُّ﴿،ُُّّمحمد واألنبياء وآخر الرسل  ُّحم  م  ال ك ْمُّو ل ك نُّرُّمنُّرُّد ُّك ان   س ول ُّج 
اَت  ُّالن ب يِّني ُّ.1﴾الل ه ُّو خ 

نُّىُّإليهُّبشريعةُّم ُّأوُّنيبُّيوح ُّ،ُُّّإىلُّقومه يعةُّمستقلةيبعثهُّاهللُّتعاىلُّبشرُُّّولم تخل  أمة من رسول
ُّك لُِّّأ م ة ُّر س واًلُّأ ن ُّ﴿ُّقالُّاهللُّتعاىل،ُُّّقبلهُّليجددها ل ق ْدُّبـ ع ثـْن اُّيف  ،2ُُّّ﴾ه ُّو اْجت ن ب واُّالط اغ وت ُّاْعب د واُّالل ُّ و 

ا﴿ُّتعاىل وقال ُّإ ال ُّخالُّف يه  ُّأ م ة  ُّأ ُّ﴿ُّتعاىلُّوقالُّ،3ُُّّ﴾ن ذ يرُّ و إ نُّمِّْن ًدىنـزُّإ ن ا اُّه  ن وٌرُّ ْلن اُّالتـ ْور اة ُّف يه  و 
ُّأ ْسل م واُّْ ُّال ذ ين  اد واُّْ َي ْك م ُّهب  اُّالن ب ي ون  ُّه   .4﴾ل ل ذ ين 

ُّإىلُُّّودعوة الرسل واحدة ُّوهيُّالدعوة ُّتعاىلُّ، ُّدلُّعلىُّذلكُّقوله ُّكما ،ُّ ُّاأللوهية ﴿وماُّتوحيد
ُّ.5ُّنهُّالُّإلـٰهُّإالُّأناُّفاعبدون﴾أرسلناُّمنُّقبلكُّمنُّرسولُّإالُّنوحيُّإليهُّأ

ُُّّالرسالة لحملاصطفاهم اهلل والرسل بشر  ُّعلىُُّّوحباهم، ُّوالصرب ُّبأعبائها ُّالقيام ُّعلى قدرة
ُّ.7قالُّتعاىلُّ﴿اهللُّيصطفيُّمنُّاملالئكةُّرسالُّومنُّالناس﴾،6ُُّّالسيماُّأولوُّالعزمُّمنهم،ُّهاُّمشاقُِّّ

قالُّتعاىلُّعنُّنبيهُّحممدُّ،ُُّّهيةُّشيءواأللوُّ ليسُّهلمُّمنُّخصائصُّالربوبية،ُُّّوالرسل بشر مخلوقون
ُّ- ُّعندُّاهلل اُّ ق لُّال ُّ﴿ُّ-ُّوهوُّسيدُّاملرسلنيُّوأعظمهمُّجاًها ُّإ ال ُّم  ُّو ال ُّض رًّا يُّنـ ْفًعا ُّل نـ ْفس  أ ْمل ك 

                                                   
ُّ.40ُّ:سورةُّاألحزاب1ُّ
ُّ.36ُُّّ:سورةُّالنحل2ُّ
ُّ.24ُُّّ:سورةُّفاطر3ُّ
ُّ.44ُّسورةُّاملائدة:4ُُّّ
 .25ُّسورةُّاألنبياء:5ُُّّ
ُّ.سيأيتُّالتعريفُّهبمُّقريباُّإنُّشاءُّاهلل6ُّ
ُّ.75ُّسورةُّاحلج:7ُُّّ



 نبذة في العقيدة اإلسالمية
 

 

 

اءُّالل ه ُّ ا ش  م  ُّو  ُّاخلْ رْي  ن  ُّم  ُّال ْست ْكثـ ْرت  ُّاْلغ ْيب  ُّأ ْعل م  وء ُّإ ْنُّأ ن ْاُّإ ُّ و ل ْوُّك نت  رٌيُّلِّق ْوم ُّم س ين  ُّالس   ال ُّن ذ يٌرُّو ب ش 
ن ون ُّ ُّإ ّنُِّّ﴿ُّوقالُّتعاىل،1ُُّّ﴾يـ ْؤم  ُّ ق ْل ًدا ُّو الُّر ش  ُّل ك ْمُّض رًّا ُُّّ*الُّأ ْمل ك  ُّل نُُّي  ري ّن  ُّإ ّنِّ ٌدُّ ق ْل ُّأ ح  ُّالل ه  م ن 

ُّم نُّد ون ه ُّ د  ل ْنُّأ ج  ًدا و   .2﴾م ْلت ح 

ُُّّواملوتُّمنُّاملرضُّخصائص البشرية همتلحقوالرسل  ،ُُّّوغريُّذلكُّالطعامُّوالشراب إىلواحلاجة
ُّ و ال ذ ي﴿ُّوالسالمُّيفُّوصفهُّلربهُّتعاىل قالُّاهللُّتعاىلُّعنُّإبراهيمُّعليهُّالصالة ي ْسق ني  ُّو  ُّي ْطع م ين  ُّ*ه و 

ُّي ْشف نيُّ*ُّو إ ذ اُّم ر ْضت ُّ ُّمث  َُّي ْي ني ُُّّفـ ه و   .3﴾و ال ذ يُّمي  يت ين 
 4.فإذاُّنسيتُّفذكروّن،ُّكماُّتنسونُّ أنسى،ُّإمناُّأناُّبشرُّمثلكمُُّّ:ُّوقالُّالنيبُّ

إ ن ه ُُّّ﴿ُّفقالُّتعاىلُّيفُّنوحُّ،ُُّّفي سياق الثناء عليهمُّبالعبودية لهرسله وقد وصف اهلل تعالى 
ك ورا ُّش  ُّع ْبًدا ُّ،5ُُّّ﴾ك ان  ُّال ذ يُّ﴿ُّوقالُّيفُّحممد ُّع ل ىنـزُّتـ ب ار ك  ُّاْلف ْرق ان  ُّ ل  ُّع ْبد ه  ني  ُّل ْلع ال م  ل ي ك ون 

6ُُّّ﴾ان ذ يرُّ ُّإبراهيم، ُّيف ُّوسلمُّوقال ُّعليهم ُّاهلل ُّصلى ُّويعقوب يم ُّ﴿ُّوإسحاق ُّإبـْر اه  ُّع ب اد ن ا و اذْك ْر
ُّاأل ْيد يُّو األ ْبص ارُّو يـ ْعق وب ُّ ق ُّاو إ ْسح ُّ ُّإ ال ُّع ْبٌدُّأ نـْع ْمن اُّ﴿ُّبنُّمرميُّاوقالُّيفُّعيسىُّ،7ُُّّ﴾أ ْوِل  إ ْنُّه و 

ع ْلن ا أ نـْع ْمن اُّع ل ْيه ُّ ُّإ ْسر ائ ُّو ج  ُّ.8﴾يله ُّم ث اًلُّلِّب ين 

                                                   
ُّ.188ُُّّ:سورةُّاألعراف1ُّ
ُّ.22ُّ-21ُّ:سورةُّاجلن2ُّ
ُّ.81ُّ-79:ُّسورةُّالشعراء3ُّ
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الُّدعاءُّوالُّذبحُّوالُّنذرُّمنُّالعباداتُّ،ُُّّشيءصرفُّهلمُّالُُّيوزُّأنُّي ُّوعليهُّفلرسلُّعبيدُّهللُّ،ُّاف
جمعُّعليهُّيفُّـأمرُّم ُّوهذاُّاملستحقُّلذلكُّهوُّاهللُّوحدهُّ،ُّبلُّ،ُّوالُّغريهاُّمنُّالعباداتُّوالُّسجودُّ

ليهُّأنهُّالُّإلـٰهُّإالُّ﴿وماُّأرسلناُّمنُّقبلكُّمنُّرسولُّإالُّنوحيُّإكماُّقالُّتعاىلُُُّّّمجيعُّالشرائعُّالسماوية
ُّ.1أناُّفاعبدون﴾

ُُُّّّوقد فضل اهلل بعض النبيين على بعض ُّعلىُّ، ُّالنبيني ُّبعض ُّفضلنا ُّ﴿ولقد ُّتعاىل ُّقال كما
ُّ.2بعض﴾

نوحُّوإبراهيمُّوموسىُّوعيسىُّوحممدُّ،ُّصلىُّوهمُّوهم خمسة ، أولو العزم ُّهمُّوأفضل الرسل
ُّاهللُّتعاىل ُّوقدُّذكرهم ُّاألحزابُّويفُّسورةُّيفُّموضعنيُّمنُّالقرآ اهللُّعليهمُّوسلمُّ، ُّيفُّسورة نُّ؛

إ ذُّْالشورىُّ،ُّيفُّقولهُّ﴿ ُّو م نُّن وح ُّ و  ُّو م نك  ْم يث اقـ ه  ُّم  ُّالن ب يِّني  ُّم ن  ْذن ا ُّ أ خ  ُّو م وس ىُّو ع يس ىُّاْبن  إ بـْر اه يم  و 
ُّ﴿3ُّم ْرمي  ﴾ ُّويفُّقوله ُّل ك م، ر ع  ُّإ ُّ ش  ن ا يـْ ُّأ ْوح  ُّو ال ذ ي ُّن وًحا ُّو ص ىُّب ه  ُّم ا ُّالدِّين  ُّ ل ْيك ُّمِّن  ُّب ه  ن ا ُّو ص يـْ و م ا

ىُّو ع يس ىُّأ ْنُّأ ق يم وا ُّو الُّتـ تـ ف ر ق واُّف يه ﴾ إ بـْر اه يم ُّو م وس  ين  ُّ.4الدِّ

ُّودالئلُّتفضيلُّهؤالءُّاخلمسةُّعلىُّغريهمُّمنُّاألنبياءُّوكوهنمُّمنُّأوِلُّالعزمُّواضحةُّ،ُّفمحمدُّ
ُّقدُّتقدمُّالكالمُّعنه.

                                                   
 .25ُّسورةُّاألنبياء:1ُُّّ
 .55ُُّّ:سورةُّاإلسراء2ُّ
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ُّ.35ُّاألحقافُّ،ُّاآليةُّ
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األرضُّبعدماُّطرأُّالشركُّعليهمُّ،ُّوقدُّلبثُّحنوُّعشرةُّفإنهُّأولُّرسولُّب عثُّإىلُّأهلُُّّوأماُّنوحُّ
ُّقرونُّيدعوُّإىلُّالتوحيد.

فإنهُّأبوُّاألنبياءُّكلهمُّممنُّأتىُّبعدهُّ،ُّوهلذاُّأخربُّتعاىلُّعنهُّأنهُّجعلُّيفُّذريتهُّالنبوةُُّّوأماُّإبراهيمُّ
ولقدُّأرسلناُّنوحاُّوإبراهيمُّوجعلناُّيفُّذريتهماُّالنبوةُّوالكتابوالكتابُّ،ُّقالُّتعاىلُّ

1.ُّ

ُّأ ُّيفُّكما ُّصدقه ُّلشدة ،ُّ ُّالصِّدق ُّمن ُّمبالغة ُّوهيُّصيغة ،ُّ يقا دِّ ُّص  ُّكان ُّالسالم ُّعليه ُّإبراهيم ن
وإذُّابتلىُّ،ُّوقولهُُّّوإبراهيمُّالذيُّوف ـىمعاملتهُّمعُّربهُّ،ُّوقدُّشهدُّلهُّاهللُّبذلكُّيفُّقولهُّتعاىلُّ

حُّولدهُّمنهاُّرضاهُّبذب،ُّ،ُّودالئلُّصدقهُّيفُّمعاملتهُّمعُّربهُّعديدةُُّّهنم ُّـإبراهيمُّربهُّبكلماتُّفأت
ـــــجابًةُّألمرُّربهُّ 2ُّ،ُّوصربهُّعلىُّاإللقاءُّيفُّالنارُّ،ُّوصربهُّعلىُّمفارقةُّاألهلُّوالوطنُّفراراُّبدينه.است

ــفوأماُّموسىُّوعيسىُّعليهماُّالصالةُّوالسالمُّ ـــجُّو ُّــ تفضيلهماُّعلىُّغريمهاُّمنُّاألنبياءُّأنُّاهللُّتعاىلُُّّه ُّـــ
إسرائيلُّ،ُّوأنزلُّعليهماُّأفضلُّالكتبُّبعدُُّّ،ُّوهيُّأمةُّبينُّأرسلهماُّإىلُّأعظمُّأمةُّبعدُّأمةُّحممدُّ

القرآنُّومهاُّالتوراةُّواإلجنيلُّ،ُّوقدُّلقياُّيفُّسبيلُّحتملُّأعباءُّالدعوةُّمنُّاملشاقُّالشيءُّالعظيمُّمماُّهوُّ
3ُّمذكورُّيفُّالقرآنُّالعظيم.

                                                   
دفـــعُّإيهـــامُّاإلضـــطرابُّعـــنُّآيـــاتُّ»ابهُّـــــمهُّاهللُّيفُّهـــذاُّالبـــابُّيفُّكتـ،ُّوانظـــرُّمـــاُّقالـــهُّالعالمـــةُّالشـــنقيطيُّرحـــ26ُّســـورةُّاحلديـــد:1ُُّّ

 لعنكبوت.،ُّسورةُّا«ُّالكتاب
واذكـرُّيفُّ،ُّتفسريُّسـورةُّمـرميُّ،ُّتفسـريُّقولـهُّتعـاىلُّ«ُّأضواءُّالبيان»انظرُّماُّقالهُّالعالمةُّالشنقيطيُّرمحهُّاهللُّيفُّهذاُّالبابُّيفُّكتابه2ُُّّ

 .الكتابُّإبراهيمُّإنهُّكانُّصديقاُّنبيا
،ُّتفسـريُّ«ُّأضواءُّالبيـان»وِلُّالعزمُّيفُّكتابهُّانظرُّللفائدةُّماُّقالهُّالعالمةُّالشنقيطيُّرمحهُّاهللُّيفُّعلةُّكونُّآدمُّعليهُّالسالمُّليسُّمنُّأ3ُّ

 .ولقدُّعهدناُّإىلُّآدمُّمنُّقبلُّفنسيُّوملُّجندُّلهُّعزماسورةُّطـٰهُّ،ُّتفسريُّقولهُّتعاىلُّ
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ُّاهللُّ ُّ،ُّوذلكُّظاهرُّيفُّكونُّاآلياتُّاليتُّآتاها ُّالصالةُّوالسالم وموسىُّأفضلُّمنُّعيسىُّعليهما
ُّعظمُّمنُّاآلياتُّاليتُّآتاهاُّاهللُّلعيسىُّ،ُّقالُّابنُّتيميةُّرمحهُّاهلل:تعاىلُّملوسىُّأ

وأهلُّالكتابُّعندهمُّيفُّكتبهمُّأنُّغريُّاملسيحُّأحياُّاهللُّعلىُّيديهُّاملوتىُّ،ُّوموسىُّبنُّعمرانُّمنُّ
يُّاليتُّللسحرةُّ،ُّوكانُّ مجلةُّآياتهُّالعصاُّاليتُّانقلبتُّفصارتُّثعباناُّمبيناُّحىتُّبلعتُّاحلبالُّوالع ص 

 فتصريُّثعباناُّمثُّميسكهاُّفتعودُّعصا.ُّغريُّمرةُّيلقيها

ومعلومُّأنُّهذهُّآيةُّملُّتكنُّلغريهُّ،ُّوهيُّأعظمُّمنُّإحياءُّاملوتىُّ،ُّفإنُّاإلنسانُّكانتُّفيهُّاحلياةُّ،ُّ
فإذاُّعاشُّفقدُّعادُّإىلُّمثلُّحالهُّاألولُّ،ُّواهللُّتعاىلَُّيييُّاملوتىُّبإقامتهمُّمنُّقبورهمُّ،ُّوقدُّأحياُّ

البُّخشبةُّتصريُّحيواناُّمثُّتعودُّخشبةُّمرةُّبعدُّمرةُّوتبتلعُّغريُّواحدُّمنُّاملوتىُّيفُّالدنياُّ،ُّوأماُّانق
ُّاحلبالُّوالعصيُّفهذاُّأعجبُّمنُّحياةُّامليت.

ُّبينُّإسرائيلُّأعظمُّممنُّ ُّمنُّأنبياء ُّاملوتىُّعلىُّيدُّموسىُّوغريه ُّمن ُّأحيا ُّفاهللُّقدُّأخربُّأنه وأيضا
ُّ ُّتعاىل ُّقال ،ُّ ُّاملسيح ُّيد ُّعلى ُّجأحياهم ُّاهلل ُّنرى ُّلكُّحىت ُّنؤمن ُّلن ُّموسى ُّيا ُّقلتم هرةُّوإذ

ُّوأنتمُّتنظرونُّ*ُّمثُّبعثناكمُّمنُّبعدُّموتكمُّلعلكمُّتشكرون فأخذتكمُّالصاعقة
،ُّوقالُّتعاىل1ُُّّ

فقلناُّاضربوهُّببعضهاُّكذلكَُّيييُّاهللُّاملوتى
أملُّترُّإىلُّالذينُّخرجواُّمنُّديارهمُّ،ُّوقالُّتعاىل2ُُّّ

وهمُّألوفُّحذرُّاملوتُّفقالُّهلمُّاهللُّموتواُّمثُّأحياهم
3.ُّ

                                                   
 .56ُُّّ–55ُّسورةُّالبقرة:1ُُّّ
 .73ُّسورةُّالبقرة:2ُُّّ
 .243ُّسورةُّالبقرة:3ُُّّ
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رجُّيدهُّبيضاءُّمنُّغريُّسوءُّ،ُّوهذاُّأعظمُّمنُّإبراءُّأثرُّوأيضاُّفموسىُّعليهُّالصالةُّوُّ السالمُّكانُُّي 
الربصُّالذيُّفعلهُّاملسيحُّعليهُّالسالمُّ،ُّفإنُّالربصُّمرضُّمعتادُّ،ُّوإمناُّالع ج بُّاإلبراءُّمنهُّ،ُّوأماُّ

ُّبياضُّاليدُّمنُّغريُّبرصُّمثُّعودهاُّإىلُّحاهلاُّاألولُّ،ُّففيهُّأمرانُّعجيبانُّالُّي عرفُّهلماُّنظري.

ُّفموسىُّفلق ُّأمرُُّّوأيضا ُّالبحرُّحىتُّعربُّفيهُّبنوُّإسرائيلُّوغر قُّفيهُّفرعونُّوجنودهُّ،ُّوهذا اهللُّله
ُّباهرُّفيهُّمنُّعظمةُّهذهُّاآليةُّومنُّإهالكُّاهللُّلعدوُّموسىُّماُّملُّيكنُّمثلهُّللمسيح.

معُّكثرةُّبينُّإسرائيلُّ،ُّويفجرُّهلمُّبضربه1ُُّّوالسلوىُّن ُّم ُّـوأيضاُّفموسىُّكانُّاهللُّي طعمهمُّعلىُّيدهُّال
ثينُّعشرُّعيناُّيكفيهمُّ،ُّوهذاُّأعظمُّمنُّإنزالُّاملسيحُّعليهُّالسالمُّللمائدةُّ،ُّومنُّجرُّكلُّيومُّاللح ُّ

ُّقلبُّاملاءُّمخراُّوحنوُّذلكُّمماَُّيكىُّعنهُّصلواتُّاهللُّوسالمهُّعليهمُّأمجعني.

  3والدمُّوسائرُّاآلياتُّماُّملُّيكنُّمثلهُّللمسيح.2ُّلُّوالضفادعم ُّــوكانُّملوسىُّيفُّعدوهُّمنُّالق ُّ

                                                   
وهـيُّممـاُّم ــن ُّاهللُّهبـاُّعلـىُّ،ُّوالُّبـذرُُّّمطـارُّبـدونُّسـقيأيـامُّاألهـوُّنبـاتُّالكمـأُّ،ُّوهـوُّنـوعُّمـنُّاخلضـرواتُُّيـرجُّمـنُّاألرضُُّّن ُّم ُّـالـ1ُّ

ـــنُّ،ُّوما هــُّةأوقــدُّقــالُّفيــهُّالنــيبُّصــلىُّاهللُّعليــهُّوســلم:ُّالكْمــعبــادهُّ،ُّ (ُّمــنُّحــديث4874ُّ)ُّرواهُّالباــاريُّشــفاٌءُّللعــني.ُّامــنُّالـم 
ُّالبنُّاألثري.«ُّالنهايةُّيفُّغريبُّاحلديث»وانظرُُّّ.سعيدُّبنُّزيدُّرضيُّاهللُّعنه

 «.املفرداتُّيفُّغريبُّالقرآن»ـــــم اىن.ُّقالهُّاألصبهاّنُّيفُّوالسلوىُّطائرُّكالس ُّ
 انظرُّالكالمُّعلىُّهاتنيُّاآليتنيُّيفُّاحلاشيةُّالتالية.2ُُّّ
 يفُّموضعنيُّمنُّالقرآن:الدالةُّعلىُّنبوتهُُّّالتسعموسىُُّّآياتأشارُّاهللُّتعاىلُّإىل3ُُّّ

ٰىُّت ُّ:101ُُّّ،ُّاآليةُّرقمُُّّاإلسراءيفُّسورةُّاألول:ُّ ن اُّم وس  ُّو ل ق ْدُّآتـ يـْ ُّل ه ُّف ْرع ْون  ْمُّفـ ق ال  اء ه  ُّإ ْسر ائ يل ُّإ ْذُّج  ُّف اْسأ ْلُّب ين  ُّبـ يـِّن ات  ْسع ُّآي ات 
ُّي اُّم وس ٰىُّم ْسح ورًا ُّأل  ظ ن ك   .إ ّنِّ
ُّت ُّ:12ُُّّ،ُّاآليةُّرقمُُّّواآليةُّالثانيةُّيفُّسورةُّالنمل ْنُّغ رْي ُّس وء ُّيف  َُّت ْر ْجُّبـ ْيض اء ُّم  ْيب ك  ُّج  ُّيف  ْلُّي د ك  ُّو قـ ْوم ه ُّو أ ْدخ  ُّف ْرع ْون  ٰ ُّإ ىل  ُّآي ات  ْسع 
ق ني ان واُّقـ ْوًماُّف اس  ْمُّك  ُّ.إ نـ ه 
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ْدقُّنبوتهُّوهي:ُّالعصاُّواليدُّوالسنواتُّالعجافُّنيتومعىنُّاآلي ُّاليت:ُّولقدُّآتيناُّموسىُّتسعُّمعجزاتُّواضحاتُّشاهداتُّعلىُّص 
والضفادعُّلُّم ُّــالق ُّوُّوالطوفانُّواجلرادُّعليهمُّنقصُّالثمراتُّوُّابتلىُّهباُّاهللُّآلُّفرعونُّ،ُّمثُّكشفهاُّاهللُّعنهمُّبسببُّدعاءُّموسىُّهلمُّ،ُّ

ُّ.الذيُّابتالهمُّاهللُّبهُّوالدم
ُّآيةُّالعصاُّفمعروفة.فأماُّ

ُّ.والُّمرضُّاليدُّفهيُّإدخالُّموسىُّيدهُّيفُّجيبهُّفتارجُّبيضاءُّكالثلجُّمنُّغريُّبـ ر صوأماُّآيةُّ
ولقدُّأخذناُّآلُّفرعونُّبالسننيُّونقصُّألعرافُّيفُّقولهُّتعاىلُّاآلياتُّالسبعُّالباقيةُّفهيُّاليتُّذكرهاُّاهللُّيفُّالقرآنُّيفُّسورةُّاُّوأما

مبوسىُّومنُّمعهُّأالُّإمناُّطائرهمُّعندُّاهللُُّّيـط ــي ــروامنُّالثمراتُّلعلهمُّيذ ك رونُّ*ُّفإذاُّجاءهتمُّاحلسنةُّقالواُّلناُّهذهُّوإنُّتصبهمُّسيئةُّ
ـلُُّّولكنُّأكثرهمُّالُّيعلمونُّ*ُّوقالواُّمهماُّتأت ناُّبهُّمنُّآيةُّلتسحرناُّهباُّفما حننُّلكُّمبؤمننيُّ*ُّفأرسلناُّعليهمُّالطوفانُّواجلرادُّوالـق ـم 

ُّقالواُّياُّميوسىُّادعُّلناُّربكُّمباُّعه دُّعندكُّ والضفادعُّوالدمُّآياتُّمفصالتُّفاستكربواُّوكانواُّقوماُّجمرمنيُّ*ُّوملاُّوقعُّعليهمُّالـرِّجـز 
لنُّمعكُّبينُّإسرائيلُّ*ُّفلماُّكشفناُّعإ ُّإىلُّأجلُّهمُّبالغوهُّإذاُّهمُّينكثونُّ*ُّلئنُّكشفتُّعناُّالرجزُّلنؤمننُّلكُّولن رس  نهمُّالـرِّجـز 

ُّي ستضعفونُّمشارقُّاألرضُّ ُّالذينُّكانوا ُّالقوم ُّغافلنيُّ*ُّوأورثنا ُّعنها ُّوكانوا ُّبآياتنا ُّكذبوا ُّمنهمُّفأغرقناهمُّيفُّاليمُّبأهنم فانتقمنا
ُّ.يصنعُّفرعونُّوقومهُّوماُّكانواُّيعرشونُّومغارهباُّاليتُّباركناُّفيهاُّومتتُّكلمةُّربكُّاحلسىنُّعلىُّبينُّإسرائيلُّمباُّصربواُّودمرناُّماُّكان

ُّ،ُّوينزجرواُّعنُّضالالهتمُّ،ُّليتذكرواُّ،ُّالثمارالقحطُّونـ ْقصُّآيتنيُّومهاُّولقدُّابتليناُّفرعونُّوقومهُّبوتفسريُّاآلياتُّاملتقدمةُّكالتاِل:ُّ
ُّويفزعواُّإىلُّرهبمُّبالتوبة.ُّ
ُّوقوم هُّ صبُّوسعةُّرزقُّفإذاُّجاءُّفرعون  ْبهمُّجدبُّوقحطُُّّ،ُّتحقهقالوا:ُّهذاُّلناُّمباُّنسسنةُّفيهاُّخ  ُّ،ُّيتشاءموايتطريواُّأيُّوإنُّي ص 

وبسببُّذنوهبمُُّّ،ُّماُّيصيبهمُّمنُّاجلدبُّوالقحطُّإمناُّهوُّبقضاءُّاهللُّوقدرهفردُّاهللُّعليهمُّأنُّويقولوا:ُّهذاُّبسببُّموسىُّوم نُّمعه.ُّ
ُّالنغمارهمُّيفُّاجلهلُّوالضالل.ُُّّ،ُّولكنُّأكثرُّقومُّفرعونُّالُّيعلمونُّذلكُّ،ُّوكفرهم

ُّ.ُّهباُّفماُّحننُّلكُّمبصدِّقنيُّ،ُّنالتصرفناُّعماُّحننُّعليهُّمنُّدينتأت ناُّهباُُّّوحجة ُُّّوداللة ُُّّآية ُُّّملوسى:ُّأي ُُّّوقالُّقومُّفرعون
فأكلُُّّ،ُّاجلرادُّوكذلكُّ،ُّأغرقُّالزروعُّوالثمارٌفُّجارُُّّلسيالطوفانُّ،ُّوهوُّمنُّالبالياُّ،ُّأوهلاُُّّمخسُّ،ُّوهوُّالـرِّجــزأوقعُّاهللُّعليهمُّف

ُّوأرسلُّعليهمُّ،ُّالق م لُّالذيُّيفسدُّالثمارُّويقضيُّعلىُّاحليوانُّوالنباتعليهمُُّّوأرسلُّ،ُّوثياهبمُّزروعهمُّومثارهمُّوأبواهبمُّوسقوفهم
ُّ.وملُُّيدواُّماءُّصاحًلاُّللشربُّ،ُّالدمُّفصارتُّأهنارهمُّوآبارهمُّدًماُّعليهمُّوأرسلُّ،ُّالضفادعُّفمألتُّآنيتهمُّوأطعمتهمُّومضاجعهم

وداالتُّعلىُّأنُّموسىُّنيبُّمنُّعندُّاهللُّ،ُُّّ،ُّمنُّآياتُّاهللُّالُّيقدرُّعليهاُّغريهآياتُّهيُُّّاليتُّابتلىُّاهللُّهباُّبينُّإسرائيلالبالياُّهذهُّ
ُّا.عصاهُّفرعونُّوقومهُّفابتالهمُّاهللُّهب
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1ُّانتهىُّكالمهُّرمحهُّاهلل.

،ُّإبراهيمُّوحممدُّعليهماُّالصالةُّوالسالمُّ،ُّألنُّاهللُّملُّيتاذُُّّالخليلينهما فضل الرسل قاطبة وأ
ُّخليلنيُّإالُّمهاُّعليهماُّالصالةُّوالسالم.

ُُّّمحمد هو وأفضل الخليلين  ُّجف، ُّاهللُّعلى ُّفضله ُّاألنبياءُّـقد ،ُّ ُّوآخرهم ُّأوهلم ُّاخللق ميع
 .2لدُّآدمُّيومُّالقيامة(:ُّ)أناُّسيدُّوُُّّوغريهمُّ،ُّفهوُّإمامهمُّوسيدهمُّ،ُّكماُّقالُّ

كماُّاختصهُّاهللُّبآياتُّتفوقُّتلكُّاليتُّآتاهاُّاهللُّغريهُّمنُّاألنبياءُّ،ُّوآمنُّعليهاُّأكثرُّماُّآمنُّعليهُّ
ُّالقرآنُّفآيةُّ ُّأما ،ُّ ُّانتهتُّمبوهتم ُّأنُّآياتُّاألنبياء ُّومنُّاملعلوم ُّالكرميُّ، ُّالقرآن ُّوأعظمها ،ُّ البشر

 خالدة.

                                                                                                                                           

لئنُُّّ،ُّعواُّإىلُّموسىُّوقالوا:ُّياُّموسىُّادعُّلناُّربكُّمباُّأوحىُّبهُّإليكُّم نُّر ْفعُّالعذابُّبالتوبةوملاُّنزلُّالعذابُّعلىُّفرعونُّوقومهُّفز ُّ
ُّمباُّجئتُّبهفيهُّلنص ُّرفعتُّعناُّالعذابُّالذيُّحننُّ ُّمعكُّبينُّإسرائيلُّ،ُّونتبعُّماُّدعوتُّإليهُّ،ُّدِّقن  فالُّمننعهمُّمنُّأنُُّّ،ُّولنطلقن 

ُّيذهبواُّحيثُّشا وا.ُّ
ُّإذاُّهمُّينقضونُّعهودهمُّاليتُّعاهدواُّعليهاُّرهبمُّوموسى ويقيمونُّعلىُُُّّّ،ُّفلماُّرفعُّاهللُّعنهمُّالعذابُّالذىُّأنزلهُّهبمُّإىلُّأجل 

ُّ،ُّوهيُّإغراقهمُّيفُّالبحرُّ،ُّوذلكُّبإحاللُّنقمتناُّعليهمُّ،ُّمُّحنيُّجاءُّاألجلُّاحملددُّإلهالكهمفانتقمناُّمنه،ُُّّكفرهمُّوضالهلم
ُّوالدالةُّعلىُّنبوته.ُّ،ُّبسببُّتكذيبهمُّباملعجزاتُّاليتُّظهرتُّعلىُّيدُّموسى

ل ونُُّّ-بينُّإسرائيلُّمثُّأورثناُّ ُّي ست ذ  ُّ،ُّليتُّباركناُّفيهاوهيُّبالدُّالشامُّامشارقُّاألرضُّومغارهباُّ،ُُّّ-ُّخلدمةُّقومُّفرعونالذينُّكانوا
ُّربكُّاحلسىنُّعلىُّبينُّإسرائيلُّبالتمكنيُّهلمُّيفُّاألرضُّبسببُّصربهمُّعلىُّأذىُُّّ،ُّبإخراجُّالزروعُّوالثمارُّواألهنار ومتتُّكلمة

ُّيبنونُّمنُّاألبنيةُّوالقصورُُّّ،ُّودم رناُّماُّكانُّيصنعُّفرعونُّوقومهُّمنُّالعماراتُّواملزارعُّ،ُّفرعونُّوقومه ويتاذوهناُّعروشاُّوماُّكانوا
 .مللكهم

 (.19ُّ–4/17ُّ«ُّ)اجلوابُّالصحيح»اإلسالمُّرمحهُّاهللُّيفُُّّانظرُّماُّقالهُّشيخ1ُّ
ُّ(ُّعنُّأيبُّهريرةُّرضيُّاهللُّعنه.2278رواهُّمسلمُّ)2ُّ
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ُّتفرقُّيفُّغريهُّمنُّاألنبياءُّأنُّاهللعلىُّسائرُّاألنبياءُُُّّّتفضيلهُّومنُّدالئل منُُّّتعاىلُّمجعُّفيهُّما
ُّةُّوالكالمُّوالنبوةُّوالرسالةُّ،ُّل ُّا ُّـ،ُّوهوُّالُّاخلصائص ُّفأما ُّأعلىُّدرجاتُّهيُّوُُّّ-اخللة فهوُُّّ-احملبة

:ُُّّهذهُّاخلصلةُّمعُّإبراهيمُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّ،ُّقالُُّّيشرتكُّيف،ُّوهوُّخليلُّاهللُّ،ُّواهللُّخليلهُّ
 1كمُّخليال.وقدُّاَتذُّاهللُّعزُّوجلُّصاحب

ُّالصلواتُّاخلمس ُّوفرضتُّعليه ُّإىلُّالسماء ُّع ر جُّبه ُّاهللُّيوم ُّفقدُّكلمه ُّ؛ ُُّّوكذلكُّالكالم وهوُّ،
 .عليهُّالصالةُّوالسالمُّموسىيشرتكُّيفُّهذهُّاخلصلةُّمعُّ

ُّالنيبُّبلغُّماُّأنزلُّإليكُّآياتُّكثريةُّ،ُّكقولهُّتعاىلُُّّمنفمعلومُّالنبوةُّوالرسالةُّوأماُّوصفهُّب ياُّأيها
ُّ.أرسلناكُّللناسُّرسوالوُّ،ُّوقولهُُّّمنُّربك

ــجتمعُّيفُّنيبُّقطُّإالُّيفُّنبـملُّت،ُّالـا ل ةُّوالكالمُّوالنبوةُّوالرسالةُّ،ُّوهذهُّالصفاتُّاألربعُّ يناُّحممدُّـ
ُُّّوهذاُّمنُّدالئلُّتفضيلهُّعلىُّسائرُّاألنبياء،.ُّ

 فائدة
ُّيقرنُّ ُّما ُّوتعاىلُّيفُّالقرآنُُّّاهللكثريا ُّسبحانه ُّحممد ُُّّبنيُّنبوة ُّموسى ُُّّونبوة ماُّوبنيُّكتابيه،
،ُّونبوتيهماُّأعلىُّالنبواتُّ،ُّوشريعتيهماُّأكملُّالشرائعُّ،ُّألنُّكتابيهماُّأفضلُّالكتبُّ،ُّوشريعتيهماُّ

 2وأتباعهماُّأكثرُّاملؤمنني.
وأفضلية من كان عبدا رسوال على من   ، مِلك   ونبي   رسول   عبد  فائدة في انقسام األنبياء إلى 

 كان مِلكا نبيا

                                                   
 (ُّعنُّابنُّمسعودُّرضيُّاهللُّعنه.2383رواهُّمسلمُّ)1ُّ
 مقدمةُّتفسريُّسورةُّاإلسراء.ُّيفبنُّسعديُّرمحهُّاهللُّيفُّتفسريهُّالرمحـٰنُّعبدُّقالهُّالشيخ2ُُّّ
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ُّالتقسيمُّحديثُّأيبُّهريرةُُّّولُّونيبُّمل كاألنبياءُّوالرسلُّينقسمونُّإىلُّعبدُّرس ،ُّوالدليلُّعلىُّهذا
لُّ،ُّفقالُّلهُّجربيل:ُّينز ُُّّفنظرُّإىلُّالسماءُّ،ُّفإذاُّمل كُُّّجلسُّجربيلُّإىلُّالنيبُّرضيُّاهللُّعنهُّقال:ُّ

ُّنزلُّقال:ُّياُّحممدُّيومُّكُّماُّنزلُّمنذُّــهذاُّاملل ُّإنُّ ل قُّقبلُّالساعةُّ،ُّفلما ُّ،ينُّإليكُّربكُّأرسل ُّ،ُّخ 
ُّعبداُّرسوال؟ُّكُّأونبياُُّيعل ُّمل كاُّفأ

ُّ.قالُّجربيل:ُّتواضعُّلربكُّياُّحممد
1ُّ.:ُّبلُّعبداُّرسوالُّفقالُّرسولُّاهللُّ

ُّوالعبدُّالرسولُّأفضلُّمنُّاملل كُّالنيبُّمنُّوجهني:قلت:ُّ
األول:ُّأنُّالرسولُّيكونُّمبعوثاُّإىلُّقومُّكافرينُّ،ُّوأماُّالنيبُّفيكونُّمبعوثاُّإىلُّقومُّمؤمننيُّ،ُّفمهمةُّ

ُّوقدُّتقدمُّمعناُّبيانُّالفرقُّبنيُّالنيبُّوالرسول.الرسولُّأصعبُّفلهذاُّكانُّأفضلُّ،ُّ
ُّفإنهُّالُّيتصرفُّفيماُّحتتُّم لكهُّإالُّبإذنُّاهللُّ،ُّ ُّمنُّكانُّعبدا ُّالثاّن:ُّأن  ُّأناُّ:ُُّّقالُّالوجه إمنا

2ُّقاسمُّ،ُّواهللُّيعطي.
ُّوأماُّمنُّكانُّمل كاُّفإنهُّيتصرفُّكماُّيشاءُّمنُّغريُّإمثُّعليه.

ُّعبوديةُّهللُّتعاىل.فحالُّاألولُّأكملُّمنُّحالُّالثاّنُّفيماُّيتعلقُّبال
ُّمل ك:ُُّّمسألةقالُّابنُّتيميةُّرمحهُّاهللُّيفُّ ُّانقسامُّاألنبياءُّعليهمُّالسالمُّإىلُّعبد ُّرسولُّونيب 

ــمل كُّ،ُّويوسفُّوداودُّوسليمانُّعليهمُّالسالمُّأنبياءُّملوك. ُّالعبدُّالرسولُّأكملُّمنُّالنيبُّالـ
،ُّوهذاُّالصنفُّأفضلُّ،ُّفهوُّعبٌدُّرسولُّ،ُّكإبراهيمُّوموسىُّواملسيحُّعليهمُّالسالمُُّّوأماُّحممدُّ

1ُّوأتباعهمُّأفضل.

                                                   
ُّإسنادهُّصحيحُّعلىُّشرطُّالشياني.«:ُّاملسند»(ُّ،ُّوقالُّحمققو12/77ُّدُّ)رواهُّأمح1ُّ
 (.71رواهُّالبااريُّ)2ُّ



 نبذة في العقيدة اإلسالمية
 

 

 

ُّ ُّاهللُّسبحانهُّحممدا بنيُّأنُّيكونُّعبداُّرسوالُّوبنيُّأنُّيكونُّنبياُّمل كاُّ،ُُّّوقالُّأيضا:ُّوقدُّخري 
ُّفاختارُّأنُّيكونُّعبداُّرسوال.

ُّالصالةُّوالسالمُّ،ُّقالُّاهللُّتعاىلُّيفُّقصةُّسليمانُّ ُّعليهما فالنيبُّاملل كُّمثلُّداودُّوسليمانُّوحنومها
ُّاْلو ه ابُّق ال ُّالذيُّ ُّأ نت  ُّي نب غ يُّأل  ح د ُّمِّنُّبـ ْعد يُّإ ن ك  ُّم ْلًكاُّال  ُّو ه ْبُِّل  ُّاْغف ْرُِّل  ْرن اُّل ه ُّ*ُُّّر بِّ ف س ا 

ُّأ ص اب اًءُّح ْيث  َُّت ْر يُّب أ ْمر ه ُّر خ  ُّو غ و اص*ُُّّالرِّيح  ُّك ل ُّبـ ن اء  ي اط ني  ُّاأْل ْصف اد*ُُّّو الش  ُّم ق ر ن ني ُّيف  ر ين  *ُُّّو آخ 
اب س  ْكُّب غ رْي ُّح  ذ اُّع ط ا  ن اُّف اْمن ْنُّأ ْوُّأ ْمس  ُّ.هٰ 

ئتُّ،ُّالُّحسابُّعليك. ُّم نُّشئتُّ،ُّواحرمُّمنُّش  ُّأي:ُّأعط 
فالنيبُّاملل كُّيفعلُّماُّفرضُّاهللُّعليهُّ،ُّويرتكُّماُّحر مُّاهللُّعليهُّ،ُّويتصرفُّيفُّالواليةُّواملالُّمباَُّيبهُّ

ُّوُيتارُّمنُّغريُّإمثُّعليه.
ُّعطيُّأحداُّإالُّبأمرُّربهُّ،ُّوالُّي عطيُّمنُّيشاءُّويـ حرمُّمنُّيشاء...وأماُّالعبدُّالرسولُّفالُّي ُّ

مثُّقال:ُّواملقصودُّهناُّأنُّالعبدُّالرسولُّهوُّأفضلُّمنُّالنيبُّالـمل كُّ،ُّكماُّأنُّإبراهيمُّوموسىُّوعيسىُّ
وحممداُّعليهمُّالصالةُّوالسالمُّأفضلُّمنُّيوسفُّوداودُّوسليمانُّعليهمُّالسالمُّ،ُّكماُّأنُّاملقربنيُّ

ألبرارُّأصحابُّاليمنيُّ،ُّالذينُّليسواُّمقربنيُّسابقنيُّ،ُّفمنُّأدىُّماُّأوجبُّاهللُّالسابقنيُّأفضلُّمنُّا
،ُّومنُّكانُّإمناُّيفعلُّماَُّيبهُّاهللُّويرضاهُّويقصد2ُُّّعليهُّوفعلُّمنُّاملباحاتُّماَُّيبهُّفهوُّمنُّهؤالء

3.4ُّأنُّيستعنيُّمباُّأ بيحُّلهُّعلىُّماُّأمرهُّاهللُّفهوُّمنُّأولئك

                                                                                                                                           
ُّ(.1/163النبواتُّ)1ُّ
ُّأيُّمنُّاألبرارُّأصحابُّاليمني.2ُّ
ُّأيُّمنُّاملقربنيُّالسابقني.3ُّ
ُّ(.182-11/180«ُّ)جمموعُّالفتاوى»انظر4ُُّّ
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ُّ ُّوالذيُّأوتيه ُّأيضا: ُّأوتيهُّوقال ُّمما ُّاهللُُّّأعظم ُّواإلنسُّيفُّعبادة ُّاجلن ُّاستعمل ُّفإنه سليمانُّ،
ــرجعُّإليهُّإالُّابتغاءُّوجهُّاهللُّوطلبُّمرضاته. 1ُّوحدهُّ،ُّوسعادهتمُّيفُّالدنياُّواآلخرةُّ،ُّالُّلغرضُّيـ ـ

ــل ُّم ُّطاعةُّعليهُّالسالمُّطاعةُّاجلنُّلسليمانُّأيضا:ُُّّوقال ُّنطاعةُّاجلنُّلنبي،ُّأماُّكيةُّــ طاعةُّفإهناُُّّا
 2.نبوية

ُّومصداقُّذ ُّقلت: ُّاجلن ُّتعاىلُّعن ُّمنُّبعدُّلكُّيفُّكتابُّاهللُّقوله ُّأنزل ُّكتابا ُّمسعنا ُّإنا ُّقومنا يا
ُّلكمُّمنُّ ُّيغفر ُّبه ُّداعيُّاهللُّوآمنوا ُّأجيبوا ُّقومنا ُّيا ُّوإىلُّطريقُّمستقيمُّ* ُّيهديُّإىلُّاحلق موسى

.3ُّذنوبكمُّوُيركمُّمنُّعذابُّأليم
لواُّإناُّمسعناُّقرآناُّعجباُّقلُّأوحيُّإِلُّأنهُّاستمعُّنفرُّمنُّاجلنُّفقاوقالُّتعاىلُّعنهمُّيفُّسورةُّاجلنُّ

ُّ...ُّاآليات.ُّ*ُّيهديُّإىلُّالرشدُّفآمناُّبهُّولنُّنشركُّبربناُّأحدا
لِّفُّهلمُّماالُّ،ُُّّوقالُّأيضاُّماُّحمص ل هُّأنُّالنيبُّ ملُّيستالفُّمنُّبعدهُّأحداُّمنُّأهلُّبيتهُّوملُّي ــا 
قامُّ،ُّفدلُّذلكُّعلىُّحرصهُّعلىُّمقامُّالعبوديةُّوالرسالةُّعلىُّمُّوإنُّكانُّذلكُّمباحاُّيفُّحقهُّ

4ُّامللكُّوالنبوة.

ُّقالُّتعاىلُُّّالرسل غالبون دائماو  ُّكما ،ُّورسليُّإنُّاهللُّقويُّعزيز كتبُّاهللُّألغلنبُّأنا
قال5ُُّّ

ُّ:ُّيفُّتفسريُّاآليةُّالكرميةُّالشنقيطيُّرمحهُّاهلل

                                                   
ُّ(.13/89«ُّ)جمموعُّالفتاوى»انظر1ُُّّ
ُّ.184ُّ،ُّصُّ«ُّالنبوات»انظرُّكتاب2ُُّّ
ُّ.31ُُّّ–30ُّسورةُّاألحقاف:3ُُّّ
ُّ(.7/467«ُّ)منهاجُّالسنةُّالنبوية»انظر4ُُّّ
ُّ.21ُّسورةُّاجملادلة:5ُُّّ
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ُّاهللُّغالبونُّلكلُّمنُّ غالبهمُّ،ُّوالغلبةُّنوعان:ُّغلبةُّباحلجةُّقدُّدلتُّهذهُّاآليةُّالكرميةُّعلىُّأنُّر س ل 
رُّبالقتالُّمنهمُّدونُّوالبيانُّ،ُّوه يُّثابتةُّجلميعُّالرسلُّ،ُّوغلبةُّبالسيفُّوالسنانُّ،ُّوهيُّثابتةُّملنُّأ م 

ولقدُّسبقتُّكلمتناُّمنُّملُّيؤمرُّبهُّ،ُّوقدُّدلتُّهذهُّاآليةُّالكرميةُّوأمثاهلاُّمنُّاآلياتُّكقولهُّتعاىلُّ
جهادُّقطُّ،ُُّّأنهُّلنُّيقتلُّنيبُّيف1ُّنلعبادناُّاملرسلنيُّ*ُّإهنمُّهلمُّاملنصورونُّ*ُّوإنُّجندناُّهلمُّالغالبوُّ

ُّالقتلُّق ُّ ُّألن ُُُّّّللغلبة ُُّّمقابلٌُُّّسمُّألنُّاملقتولُّليسُّبغالبُّ، ُّتعاىلُّيفُّقوله ُّبينه ومنُّيقاتلُّيفُّكما
سبيلُّاهللُّفيقتلُّأوُّيغلب

إناُّلننصرُّرسلنااآليةُّ،ُّوقالُّتعاىل2ُُّّ
اآليةُّ،ُّوقدُّنفىُّعنُّاملنصور3ُُُّّّ

كمإنُّينصركمُّاهللُّفالُّغالبُّلكونهُّمغلوباُّنفياُّباتاُّيفُّقولهُّتعاىلُّ
4.5ُّ

وقالُّابنُّتيميةُّماُّحمص لهُّأنُّظهورُّاألنبياءُّعلىُّمنُّخالفهمُّباحلجةُّوالعلمُّمنُّجنسُّاجملاهدُّالذيُّ
هزمُّعدوهُّ،ُّوظهورُّاألنبياءُّعلىُّمنُّخالفهمُّبالسيفُّوغلبت همُّعليهمُّمنُّجنسُّاجملاهدُّالذيُّقتلُّ

6ُّعدوه.

 ئدةفا
ــس ُّ بتلىُّوتكونُّــعادةُّالرسلُّأنُّت ُّنهاُّ"أنُّمجلةُّفوائدُّمنُّغزوةُّأحدُّمرمحهُّاهللُّدُّاحلاف ُّابنُّحجرُّر ُّــ

،ُّوملُّيتميز7ُُّّدخلُّيفُّاملؤمننيُّمنُّليسُّمنهمُّواحلكمةُّيفُّذلك:ُّأهنمُّلوُّانتصرواُّدائما،ُّهلاُّالعاقبةُّ
                                                   

ُّ.173ُُّّ-171ُّسورةُّالصافات:1ُُّّ
ُّ.74ُّسورةُّالنساء:2ُُّّ
ُّ.51ُّسورةُّغافر:3ُُّّ
ُّ.160ُّسورةُّآلُّعمران:4ُُّّ
ُّ«.أضواءُّالبيان»انظر5ُُّّ
ُّ.209ُّ،ُّصُّ«ُّالنبوات»انظر6ُُّّ
ُّظهرونُّاإلسالمُّويبطنونُّالكفر.يعينُّمنُّاملنافقنيُّالذينُّي7ُّ
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فاقتضتُّاحلكمةُّاجلمعُّبنيُُّّ،ُّولوُّانكسرواُّدائماُّملَُّيصلُّاملقصودُّمنُّالبعثة،ُُّّالصادقُّمنُّغريه
 1."األمرينُّلتمييزُّالصادقُّمنُّالكاذب

 في بيان ما يتضمنه اإليمان بالرسل فصل
 :أمورُّسبعةاإلميانُّبالرسلُّيتضمنُّ

اإلسالمُّمبعناهُّالعامُّ،ُّوهوُّاالستسالمُّ،ُّوهوُُّّبينهمُّقاسمُّمشرتكاألنبياءُّكلهمُّاإلميانُّبأنُُّّ:األول
ُّاهللُّبالعبادةُّالتوحيدهللُّب ُّإفراد ُّمنُّكانُّ)وهو ُّكائنا ُّمنُّسواه ُّوتركُّعبادة )ُّ وماُّقالُّاهللُّتعاىلُّ،
إالُّأناُّفاعبدونُّإلـٰهلناُّمنُّقبلكُّمنُّرسولُّإالُّنوحيُّإليهُّأنهُّالُّأرس

2.ُّ
ــقوله:ُّواألنبياءُّإخوةُّل ُّبنيُّاألنبياءُّيفُّإىلُّهذاُّاالتفاقُّيفُّأصلُّالدينُُّّأشارُّالنيبُّوقدُّ ع ال تُّ،ُّـــ

3ُّأمهاهتمُّشىتُّودينهمُّواحد.
ُّال ُّالنيبُّـففيُّهذا ــال ُُّّحديثُّشبه ُّالـع  ُّمن ُّباإلخوة ُّوُّاألنبياء ُّاألمهاتُّالذينُّهلمُّزوجُّتُّ، هن

ُّوهوُّ ،ُّ ُّآنفا ُّالذيُّتقدم ُّالعام ُّمبعناه ُّاإلسالم ُّواألبُّواحدُّوهو ُّفاألمهاتُّهنُّالشرائعُّ، واحدُّ،
ُّ.)وهوُّإفرادُّاهللُّبالعبادة(التوحيدُّاالستسالمُّهللُّب

ُّبإبراهيمُّوموسىُّوعيسىُّكلهمُّ ُّإىلُّحممدُّمرورا ُّمجيعهمُّمنُّآدم ُّالقاعدةُّفاألنبياء فبناءُّعلىُّهذه
ُّالعامُّ،ُّليسُّبينهمُّمشرتكونُّ معُّالدينُّاإلسالميُّالذيُّجاءُّبهُّحممدُّيفُّالتمسكُّباإلسالمُّمبعناه

ُّاجلانب ُّإليهمُّمنُّهذا ُّنظرنا ُّيفُّحنيُّأنُّلكلُُّّفرقُّإذا ،ُّ ل ُّاليتُّأ رس  ُّمنُّاألمم ُّاألنبياءُّإليهاأمة
رعةُّومنهاجا،ُّكماُّقالُّتعاىلُُّّاألخرىُّاليتُّمعُّاألمةغريُُّّاشريعةُّوم نهاج ُّ.لكلُّجعلناُّمنكمُّش 

                                                   
ُّ،ُّكتابُّاملغازيُّ،ُّحتتُّقوله:ُّ)بابُّغزوةُّأحد(.«ُّفتحُّالباري»باختصارُّيسريُّمن1ُُّّ
ُّ.25سورةُّاألنبياء:2ُُّّ
ُّتقدمَُّترُيه.3ُّ
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حيثُّ،ُّحكمةُّاهللُّتعاىلُّيفُّشرعهُّوهذاُّمنُّ،ُُّّفقدُّجعلناُّلكلُّأمةُّشريعةُّوطريقةُّيعملونُّهباأي:ُّ
 .قومُّماُّيناسبُّأحواهلم شرّعُّلكل

وضدُّهذاُّاإلميانُّببعضهمُّوالكفرُّببعضهمُّاآلخرُّ اإلميانُّهبمُّمجيعاُّمنُّغريُّتفريقُّبينهمُّ،:ُّالثاني
قولواُّآمناُّباهللُّوماُّأنزلُّإليناُّوماُّميعُّاألنبياءُّيفُّوجوبُّاإلميانُّجبحداُّ،ُّقالُّتعاىلُّاولوُّكانُّنبياُّوُّ

أنزلُّإىلُّإبراهيمُّوإمساعيلُّوإسحاقُّويعقوبُّواألسباطُّوماُّأويتُّموسىُّوعيسىُّوماُّأويتُّالنبيونُّمنُّ
ُّ.رهبمُّالُّنفرقُّبنيُّأحدُّمنهمُّوحننُّلهُّمسلمون
ُّأحــدُّمــنهمقــالُّابــنُّجريـــرُّرمحــهُّاهللُّيفُّتفســريُّقولـــهُّتعــاىلُّ ُّنـــؤمنُّبــبعضُّاألنبيـــاءُّال:ُّالُّن فــرِّقُّبـ ــني 
ُّونتــوىلُّبعًضــا كمــاُّتــربأتُّاليهــود ُّمــنُّعيســىُّوحممــدُّعليهمــاُّالســالمُّ،ُُُّّّونكفــرُّبــبعضُّونتــرب أُّمــنُّبعــض 

بـل نشـهد ،ُُّّوأقـّرتُّبغـريهُّمـنُّاألنبيـاءُّوكماُّتـربأتُّالنصـار ىُّمـنُّحممـدُُّّ،ُّوأقّرتُّبغريمهاُّمنُّاألنبياء
ُّانتهى.ُّ.ثوا بالحق والهدىــــعِ ــــب  ،  لجميعهم أنّهم كانوا رسَل اهلل وأنبياَءه

ووجهُّكونُّعدمُّاإلميانُّبرسولُّواحدُّكفراُّأنُّهذاُّالفعلُّيقتضيُّاالمتناعُّمنُّقبولُّرسالةُّمنُّقلت:ُّ
ـــثُّرساالتُّاهللُّ،ُّوهيُّالرسالةُّاليتُّ هباُّذلكُّالرسولُّ،ُّواالعرتاضُّعلىُّعبوديةُّاهللُّاليتُّأمرُّهباُّب ــع 

 ذلكُّالرسولُّقومه.
ُّقالُّابنُّتيميةُّرمحهُّاهلل:

بُّكلُّبهُّفقدُّكذُّقُّكلُّنيبُّ،ُّومنُّأطاعهُّفقدُّأطاعُّكلُّنيبُّ،ُّومنُّكذُّقُّحممداُّفقدُّصدُّصدُُّّمن
ُّومنُّعصاه 1ُُّّنيبُّ، ُّقالُّتعاىل ُّويريدونُّأنُّفقدُّعصىُّكلُّنيبُّ، إنُّالذينُّيكفرونُّباهللُّورسله

ُّبنيُّذلكُّسبيالُّ*ُّ ُّببعضُّويريدونُّأنُّيتاذوا ُّويقولونُّنؤمنُّببعضُّونكفر ُّبنيُّاهللُّورسله يفرقوا

                                                   
 أيُّعصياناُّكليا.1ُّ
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الكافرونُّحقاُّأولئكُّهم
أفتؤمنونُّببعضُّالكتابُّوتكفرونُّببعضُّفماُّجزاءُّمنُّ،ُّوقالُّتعاىل1ُُّّ

يفعلُّذلكُّمنكمُّإالُّخزيُّيفُّاحلياةُّالدنياُّويومُّالقيامةُّيردونُّإىلُّأشدُّالعذابُّوماُّاهللُّبغافلُّعماُّ
تعملون

2.ُّ
ُّ

كذبتُّعاىلُّحُّبأنهُّيكذبُّاجلميعُّ،ُّوهلذاُّيقولُّتبُّهؤالءُّتكذيباُّجبنسُّالرسالةُّفقدُّصر ُّومنُّكذ ُّ
ُّاملرسلني ُّنوح ُُّّقوم ُّتعاىل ُّوقال ،ُّ ُّنوحُّأحدا ُّقبل ُّإليهم ُّيرسل ُّومل ،ُُّّالرسل ُّكذبوا ُّملا ُّنوح وقوم

أغرقناهم
3.4 

ذلكُُّّوحنوُّكذبتُّمثودُّاملرسلني،ُّوقولهُُّّكذبتُّعادُّاملرسلنيقلت:ُّونظريهُّقولُّاهللُّتعاىلُّ
ُّمنُّاآليات.

ُّوقالُّالعالمةُّالشنقيطيُّرمحهُّاهلل:
كـذ بُّنـذيراُّواحـداُّفقـدُّكـذ بُّمجيـعُّالنـذرُّ،ُّاحداُّفقدُّكذ بُّمجيـعُّاملرسـلنيُّ،ُّومـنُُّّمنُّكذ بُّرسوالُّوُّ

ــمونُّ ــدةُّ،ُّوهــــيُّمضــ ــلُّواحــ ــعُّالرســ ــوةُّمجيــ ــلُّدعــ ــٰهُّإالُّاهلل»ألنُّأصــ ــهُُُّّّ«الُّإلـــ ــاىلُّبقولــ ــحهُّتعــ ــاُّأوضــ كمــ
﴿ومــاُّأرســلناُّمــنُُّّ،ُّوقولــهُّتعــاىل5ُّ﴾ولقــدُّبعثنــاُّيفُّكــلُّأمــةُّرســوالُّأنُّاعبــدواُّاهللُّواجتنبــواُّالطــاغوت﴿

                                                   
ُّ.151ُُّّ-150ُّسورةُّالنساء:1ُُّّ
ُّ.85ُّسورةُّالبقرة:2ُُّّ
ُّ.37ُّسورةُّالفرقان:3ُُّّ
 (.19/185«ُّ)جمموعُّالفتاوى»يفُّقالهُّابنُّتيميةُّرمحهُّاهللُّكما4ُُّّ
ُّ.36ُُّّ:سورةُّالنحل5ُّ
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ــٰهُّإالُّأنـــاُّفاعبــدون﴾قبلــكُّ ﴿واســألُّمــنُّأرســلناُّمـــنُُّّوقولــهُّتعــاىل1ُّمــنُّرســولُّإالُّنــوحيُّإليــهُّأنــهُّالُّإلـ
ُّ.2﴾آهلةُّي عبدونالرمحـٰنُّقبلكُّمنُّرسلناُّأجعلناُّمنُّدونُّ

ويقولـونُّنـؤمنُّبـبعضُّونكفـرُّيفُّقولـهُّتعـاىلُّ﴿ُّوأوضحُّتعاىلُّأنُّمنُّكذ بُّبعض همُّفقدُّكـذ بُّمجـيعهم
،ُّوأشــارُّإىلُّذلــك3ُُّّاآليــةُّ﴾ســبيالُّ*ُّأولئــكُّهــمُّالكــافرونُّحقــابــبعضُّويريــدونُّأنُّيتاــذواُّبــنيُّذلــكُّ

،5ُُّّ﴿الُّنفـرقُّبــنيُّأحـدُّمـنهمُّوحنــنُّلـهُّمســلمون﴾،ُّوقولـه4ُُّّ﴾﴿الُّنفـرقُّبــنيُّأحـدُّمـنُّرســلهيفُّقولـهُّ
6ُّ﴿والــذينُّآمنـــواُّبـــاهللُّورســلهُّوملُّيفرقـــواُّبـــنيُّأحــدُّمـــنهمُّأولئـــكُّســوفُّيـــؤتيهمُّأجـــورهم﴾وقولــهُّتعـــاىلُّ

7ُّانتهىُّكالمهُّرمحهُّاهلل.ُّ.اآلية
ُّتنبيه :ُّ ُّحممًدا ُّتُّّيـ ُّوملُُّّالنصارىُّكذبوا ُّفبعوه ،ُّ ُّهم مكذبونُّللمسيحُّبنُّمرميُّغريُّمتبعنيُّلهُّهبذا
ُّ.نسألُّاهللُّالعافيةُّوالسالمة،ُّفلمُّيتبعوهُّوأمرهمُّباإلميانُّبهُُّّبشرهمُّمبحمدُّ نهُّقدأل،ُُّّأيًضا

،ُُّّبنُّمرميُّسىُّعيوالُّبنبوةُّاملسيحُُّّملُّيصدقواُّبنبوةُّحممدُّوكذلكُّاألمرُّبالنسبةُّلليهودُّ،ُّفهمُّ
ُّفهمُّهبذاُّكفارُّليسواُّمؤمننيُّ،ُّولوُّكانواُّيؤمنونُّمبوسىُّواألنبياءُّقبله.

                                                   
 .25ُّسورةُّاألنبياء:1ُُّّ
ُّ.45ُّسورةُّالزخرف:2ُُّّ
ُّ.151ُُّّ-150ُّسورةُّالنساء:3ُُّّ
 .285ُّسورةُّالبقرة:4ُُّّ
 .136ُّسورةُّالبقرة:5ُُّّ
 .152ُّسورةُّالنساء:6ُُّّ
 .41ُّ،ُّتفسريُّسورةُّالقمر:ُّ«ُّأضواءُّالبيان»7ُّ
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ُّاإلي ُّكونُّعدم ُّمنُّــــووجه ُّاالمتناعُّمنُّقبولُّرسالة ُّالفعلُّيقتضي ُّأنُّهذا ُّبرسولُّواحدُّكفرا مان
ذلكُّرساالتُّاهللُّ،ُّوهيُّالرسالةُّاليتُّهباُّذلكُّالرسولُّ،ُّواالعرتاضُّعلىُّعبوديةُّاهللُّاليتُّأمرُّهباُّ

 الرسولُّقومه.
،ُّيفُّالقرآنُّأوُّصحيحُّالسنةُّاإلميانُّمبنُّعلمناُّامسهُّمنهمُُّّ:مما يتضمنه اإليمان بالرسلُّالثالث

نوحُّوإبراهيمُّوإسحاقُّويعقوبُّوإمساعيلُّآدم ُّوُّ،ُّوهمُّنبياُّنُّيوعشرُُّّفأماُّالقرآنُّفجاءُّفيهُّذكرُّستة
ُّوأيوبُّ ُّوسليمان ُّوُّوداود ُّوهوٌد ُّوإدريس  ُّولوط ُّويونسُّواليسع ُّوإلياس ُّالك فل  ُّوذو ُّوصاحٌل شعيٌب
ُّويوسفُّوموسىُّوهارونُّ ضر ُّوالـا  ُّوَيىيُّوعيسى ُّتسليماُُّّوزكريا ُّوسلم ُّاهللُّعليهم ُّصلى وحممدُّ،

ُّ.كثريا

ُّلطيفُّفقال:ُّذكرهمُّمخسةُّوعشرينُّنبياُّوردأمساءُُّّنظمُّأحدُّالشعراءوقدُّ ُّيفُّالقرآنُّيفُّنظم 

ُّم ُّـه ُّمنُّبعد ُّعشر ُّيبقىُّسبعٌةُّوُُُّّّمثانيةٌُُّّم ُّه ُّـــمن1ُّيفُّ﴿تلكُّحجتنا﴾
ُّقدُّخ ـت مواُّوباملاتار ُُّّآدم ُُّّفل ُّذوُّالك ُُُّّّهوٌدُّشعيٌبُّصاحٌلُّوكذاُّإدريس ُّ

ــوقدُّجاءُّيفُّالس ُّ ــن ُّـ ــةُّذكرُّنبــ ـــ ـــعُّبنُّنونُّبنُّــ ـــ ــ ُّملُّيأتُّذكرهُّيفُّالقرآنُّ،ُّوهوُّيوشــ يُّمنُّاألنبياء
ُّالسالم ُّعليهم ُّاخلليل ُّإبراهيم ُّبن ُّإسحاق ُّيعقوبُّبن ُّيوسفُّبن ُّبن ُّأن2ُّأفراهيم ُّمن ُّبينُّ، بياء

إسرائيلُّ،ُّوكانُّقائدُّبينُّإسرائيلُّبعدُّوفاةُّموسىُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّ،ُّفعنُّأيبُّهريرةُّرضيُّاهللُّ

                                                   
ُّرسوال.ُّاءُّمثانيةُّعشرمسأفيهنُُّّوردسورةُّاألنعامُّحيثُّ(ُّمن86ُُّّ–83ُّ)ُّاتيشريُّإىلُّاآلي1ُّ
ُّ،ُّوقالُّحمققو2/325ُّ«ُّ)املسند»رواهُّأمحدُّيف2ُُّّ ُّإسنادهُّصحيحُّعلىُّشرطُّالبااري.ُّ«:ُّاملسند»(
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:ُّإنُّالشمسُّملُّتـ حب ــسُّعلىُّبشرُّإالُّليوشعُّلياِلُّسارُّإىلُّبيتُُّّعنهُّقال:ُّقالُّرسولُّاهللُّ
1ُّاملقدس.

المُّفالُّيستطيعواُّفتحُّالبلدُّاليتُّفيحلُّالظُّعليهمالشمسُّإمناُّهوُّليستمرُّالنهارُّفالُّتغربُُّّس ُّــــوحبُّْ
وكانواُّيفُّيومُّمجعةُّ،ُّولوُّدخلُّعليهمُّاملغيبُّلدخلُّيومُّالسبتُّ،ُّ،ُّوهيُّبيتُّاملقدسُّقصدوهاُّ

إىلُّالشمسُّفالُّيتمكنونُّمعهُّمنُّالقتالُّ،ُّألنُّاليهودُّحمرمُّعليهمُّفيهُّالعملُّ،ُّفنظرُّالنيبُّيوشعُّ
سُّاهللُّالشمسُّفحب ُّهللُّكانُّلهُّذلكُّ،ُّنُّالُّتغيبُّحىتُّيتمُّاهلجومُّوالنصرُّ،ُّوبقدرةُّاودعىُّربهُّبأ

2ُّحاجتهمُّوفتحواُّالبلدُّ،ُّواحلمدُّهلل.يفُّمكاهناُّحىتُّقضواُّ
ُّالقرآنُّإليهمُّيفُّقولهُّتعاىل ُّإمجاالُّ،ُّوقدُّأومأ ل ق ْدُّ﴿ُّوأماُّمنُّملُّنعلمُّامسهُّمنُّاألنبياءُّفنؤمنُّبه و 

ه م نـْ ُّم  ْلن اُّر س اًلُّمنُّقـ ْبل ك  نـْه ُّ أ ْرس  ُّو م  ُّنـ ْقص ْصُّع ل ْيك﴾منُّق ص ْصن اُّع ل ْيك  ُّ .3مُّمنُّملْ 
ُّالذينُّملُّنعلمُّأمسا ُّالصالةُّئويدخلُّيفُّهؤالء همُّاألسباطُّ،ُّوهمُّاألنبياءُّمنُّذريةُّيعقوبُّعليهم

،ُّإذُّالسبطُّيفُّبينُّإسرائيلُّيكاىفءُّالقبيلةُّيفُّبينُّإمساعيلُّ،ُّوالشعوبُّيفُّوالسالمُّ،ُّوهوُّإسرائيلُّ
ُّاألسباطُّبذلكُّمنُّالـس ُُّّالعجمُّ، وا ـم  ُّـبطُّوُّوس  ،ُّ ُّالتتابع ُّهو ُّر جالُّوهم ُّعشر ُّاثنا و ل دُّكلُّرجلُّ،

،ُُّّإالُّيوسفُّعليهُّالسالمُّنبياُُّّذريةُّيعقوب،ُّوليسُّأحدُّمن4ُُّّأسباطا فسمواُّ،ُّمنهمُّأّمةُّمنُّالناس
5ُّكماُّسيأيتُّبيانه.

                                                   
ُّ،ُّذكرُّنبوةُّيوشع.«ُّالبدايةُّوالنهاية»انظر1ُُّّ
ُّ،ُّذكرُّنبوةُّيوشع.«ُّيةُّوالنهايةالبدا»،ُّوكذلكُُّّ(1747«ُّ)مسلم»،ُّو3124ُّ«ُّ)صحيحُّالبااري»وانظرُّالقصةُّمفصلةُّيف2ُُّّ
ُّ.78ُُّّ:سورةُّغافر3ُّ
ُّ.136ُُّّ،ُّسورةُّالبقرة:ُّ«ُّتفسريُّالطربي»انظر4ُُّّ
ُّ.8ُُّّ،ُّسورةُّيوسف:ُّ«ُّتفسريُّابنُّكثري»انظر5ُُّّ
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ُّحىتُّجاءُّاملسيحُّعليهُّالسالم.يفُّظهورهمُّوكانُّهؤالءُّاألسباطُّمتتابعونُّ

ُّرينُّيفُّالكتابُّوالسنةُّسبعةُّوعشرينُّ،ُّواحلمدُّهلل.املذكوُّوالرسلُّفاحلاصلُّأنُّعددُّاألنبياءُّ

منهمُّالرسلُّالذينُّصرحُّالقرآنُّوالسنةُّبأمسائهمُّوقدُّتقدمواُّ،ُّ،ُُّّورسل اهلل ثالثمائة وخمسة عشر
ياُّرسولُُّّ:حديثُّأيبُّأمامةُّرضيُّاهللُّعنهُّأنُّرجاًلُّقالعلىُّعددهمُّوالدليلُّوالبقيةُّالُّنعلمهمُّ،ُّ

ُُّّ؟كانُّآدمُُّّاهللُّ،ُّأنيبيُّ

ُّ.مكل مُّمُّ،ُّمعل ُّنعمُُّّ:قال
ُُّّ؟كمُّبينهُّوبنيُّنوحُُّّ:قال
ُّ.قرونُّةعشرُُّّ:قال
ُّ؟كمُّكانُّبنيُّنوحُّوإبراهيمُُّّ:قال
ُّ.قرونُّةعشرُُّّ:قال
ُّ؟ياُّرسولُّاهللُّ،ُّكمُّكانتُّالرسلُّ:قالوا
1ُّ.اُّغفريامًُّّـج،ُّثالمثائةُّومخسُّعشرةُُّّ:قال

بارُّالواردةُّيفُّكاألخ،ُُُّّّاُّصحُّعنهمُّمنُّأخبارهممبتصديقُّالُّ:مما يتضمنه اإليمان بالرسلُّالرابع
ُّ ُّاملطهرة ُّالكرميُّوالسنة ُّالقرآن ُّأصحابُّالسُِّّ، ُّاليتُّذكرها ُّالصحيحة ــواألخبار ُّوكتبُّالتاريخُّ،ُّـي ُّــ ر

ُّاألخبارُّواليتُّتتضمنُّقصصهمُّوخصائصهمُّ،ُّ واليتُُّّعنُّالرسلُّيفُّكتبُّأهلُّالكتابُّاملرويةوأما
ُّ ُّما ُّهلا ُّليس ُّاملذكورة ُّالصحيحة ُّاألخبار ُّمن ُّفهيعضدها ُّاملسلمني ُّكتب ُّاملسيف ُّيلزم ُّال لمُّذه

                                                   
ـــــذهيب:ُّعلــــىُّشـــــرطُّمســـــلمُّ،ُّوكــــذاُّرواهُّالطـــــرباّنُّيف2/262ُّ«ُّ)مســـــتدركه»رواهُّاحلــــاكمُّيف1ُُّّ «ُّالكبـــــري»(ُّ،ُّواللفـــــ ُّلــــهُّ،ُّوقـــــالُّال
ُّ،ُّوفيه:ُّ)ثالمثائةُّوثالثةُّعشر(ُّ،ُّوصححهُّاأللباّنُّكماُّيف8/118-119ُّ)  (.2668«ُّ)السلسلةُّالصحيحة»(
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ُّ ،ُّ ُّتكذيبها ُّوال ُّكانتتصديقها ُّإن ُّلُّإال ُّـمنافية ُّاملسلمني ُّكتب ُّيف ُّما ُُّيبُّالصحيحة فعندئذ
آمناُُّّ:تكذبوهمُّ،ُّوقولواُّالُّتصدقواُّأهلُّالكتابُّوال»:ُُّّيلُّعلىُّذلكُّقولُّالنيبُّل،ُّوالدتكذيبهاُّ
2ُّ.اآلية1ُّ«وماُّأنزلُّإليكمُّلُّإلينانـزُّباهللُّوماُّأ
هلاُّاهللُّعلىُّموسىُّوعيسىُّ،ُّوليستُّنـزُّأالتوراةُّواإلجنيلُّاألصلينيُّاليتُُّّايهمُّمهلُّإلنـزُّأُّمباواملقصودُّ

 .اآلناليهودُّوالنصارىُُّّالتوراةُّواإلجنيلُّاحملرفةُّاليتُّبأيدي
وهوُّخامتهمُّحممدُّ،ُّ منهم رسلُّإليناالعملُّبشريعةُّمنُّأ ُُّّ:من مقتضيات اإليمان بالرسلالخامس 

ُّر ُّ ف ال ُّ﴿ُّاىلقالُّاهللُّتع،ُّمجيعُّالناسُّ املرسلُّإىل ُّف يم اُّش ج  ُّح ىت  َُّي  كِّم وك  ن ون 
ُّال ُّيـ ْؤم  ْمُّ و ر بِّك  نـ ه  بـ يـْ

ر ًجاُّ ْمُّح  ه  ُّأ نف س  امث  ُّال ُُّي  د واُّيف  ـم  لِّم واُّت ْسل يًما﴾ق ض ُّ م  ُّو ي س  ُّ.3ْيت 
ُّاإلميانُّبأهنمُّبل ُّ :مما يتضمنه اإليمان بالرسلالسادس  ُّمجيعُّما فُّْبهُّعلىُُّّأرسلواغوا ُّأمرهمماُّقُّو 
فهلُّعلىُّالرسلُّ﴿قالُّتعاىلُّ،ُّجهلهُُّّإليهُّأرسلواالُّيسعُّأحداُّممنُّشافياُّبينوهُّبياناُُّّوأهنم،ُّاهللُّبهُّ

ُّاملبني ُّالبالغ 4ُُّّ﴾إال ُّاملبني﴿، ُّعليكُّالبالغ ُّفإمنا ُّتولوا 5ُُّّ﴾فإن ُّالبالغُّ﴿، ُّإال ُّالرسول ُّعلى وما
7.1ُّسولناُّالبالغُّاملبني﴾اُّعلىُّرُّوأطيعواُّالرسولُّفإنُّتوليتمُّفإمنوأطيعواُّاهللُّ﴿،6ُُّّ﴾املبني

                                                   
(ُّمـنُّســورةُّالبقــرة.136ُّ﴾ُّاآليــةُّ)أنـزلُّإلينــاُّومـاُّأنــزلُّإىلُّإبـراهيملعـلُّهنــاكُّخطـأُّمــنُّالنسـاظُّ،ُّفلفــ ُّاآليـةُّ﴿قولــواُّآمنـاُّبــاهللُّومــا1ُُّّ

ُّسسةُّالرسالةُّالعاملية.وانظرُّتعليقُّحمققيُّصحيحُّالبااريُّعلىُّاحلديثُّ،ُّطبعةُّمؤُّ
 (ُّعنُّأيبُّهريرةُّرضيُّاهللُّعنه.7362رواهُّالبااريُّ)2ُّ
ُّ.65ُُّّ:سورةُّالنساء3ُّ
ُّ.35ُّسورةُّالنحل:4ُُّّ
ُّ.82ُّسورةُّالنحل:5ُُّّ
ُّ.18ُّسورةُّالعنكبوت:6ُُّّ
ُّ.12ُّسورةُّالتغابن:7ُُّّ
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ُّأي ُّ :مما يتضمنه اإليمان بالرسل السابع ُّبراهنيُّدهمُّاهللُّبهُّمنُّاإلميانُّمبا آياتُّ،ُّوتسمىُّأيضا
ُُّّودالئل ُّاهللُّعلىُّأيد، ُّاليتُُّيريها ُّللعادة ُّاخلارقة ُّعلىُّنبوهتمُُّّداللةهمُّيوهيُّاألمور يبقىُُّّولئال،
ــيُِّّأ ُّقدُُّّرسلهمُّوارأُّإذاُّفإنُّالناس،ُّهمُّمشكالُّعلىُّالناسُّأمر ُّ ـــ ؛ُُّّوطاقتهمفوقُّقدرةُّالبشرُُّّبأموردواُّـ

ُّ.علىُّالدينوثبتتُّقلوهبمُّهبمُّوآمنواُّأمرهمُّفاستيقنواُّ،ُّندُّاهللُّتعاىلُّأهنمُّمرسلونُّمنُّعُّعل موا
ُّهيُّحيةُّتسعىُّعصاُّموسىُُّّاآلياتومنُّتلكُّ ُّبنيُّأيديُّسحرةُّفرعونُّفإذا تلقفُّ،ُّاليتُّألقاها
ألهنمُّعل مواُّأنُّماُّأتىُّبهُّموسىُّمنُّعندُّاهللُّوليسُّفآمنواُّ،ُّ،ُّوهُّمنُّاحلبالُّوالعصيُّوتلتهمُّماُّألق ُّ
ُّ،ُّ ُّ،ُّفسحرا ُّمعه ُّمنُّفرعونُّوبعدُّإمياهنمُّبقيتُّالعصا ُّالبحرُّفرارا َُّتاه ذهُّضربُّهبلماُّسارُّبقومه
ُّفنجاهُّاهللُّالبحرُّفانفلقُّفسارُّيفُّطريقُّيابسُّمعُّقومهُّالعصاُّ ُّسيناءُّضربُّبعصاهُّ، ويفُّصحراء
ُّاثنتاُّعشرةاحلجرُّ فعصاُّموسىُّليستُّإالُّآيةُّعيناُّعلىُّقدرُّأسباطُّبينُّإسرائيلُّ،ُُّّفانفجرتُّمنه

ُّمنُّعندُّاهللُّليعلمُّالناسُّأنهُّرسولُّمنُّعندُّاهللُّ،ُّفيكونُّحجةُّعلىُّمنُّملُّيؤمنُّ،ُّوتثبيتاُّملنُّآمن
ُّ.ُّبهُّ

ُُّّاآلياتومنُّ ُّأيضا ُّعيسى ُّبه ُّأيدُّاهلل ُُّّما ُّكانُّ، ُّالطريُّفينفخُّفيهُّفقد ُّمنُّالطنيُّكهيئة ُيلق
بإذنُُّّنآواألبرصُّفيربُُّّ-عمىُّدُّأل ُّو ُّوهوُّالذيُُّّ–ميسحُّبيدهُّعلىُّاألكمهُّوُّ،ُُّّفيكونُّطرياُّبإذنُّاهلل

ُّ.واهللبلىُُّّ؟أفليسُّهذاُّدليلُّعلىُّأنهُّرسولُّمنُّعندُّاهلل،ُّيُّاملوتىُّبإذنُّاهللُّحي ُّـانُّي ُّوك،ُّاهللُّ

ُّأيدُّاهللُّنبيهُّ ُّتدلُّعلىُّصدقُّنبوت،ُُّّكثريةُُُّّّبآياتُُّّاحمدـمكما هُّوأنهُّرسولُّمنُّعندُّاهللُّـكلها
ُّ.ُّفهوُّاآليةُّالكربىُّالدالةُّعلىُّنبوةُّحممدُّشهرهاُّالقرآنُّالكرميُّ،ُّأحقاُّ،ُّ

 األنبياء عليهم الصالة والسالمل بها رسِ التي أ   اإليمان باآلياتفائدتان في باب 

                                                                                                                                           
 وت.بريُُّّ–،ُّالناشر:ُّاملكتبُّاإلسالمي311ُُّّالبنُّأيبُّالعزُّاحلنفيُّ،ُّصُّ«ُّشرحُّالطحاوية»انظر1ُُّّ
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 الفائدة األولى:
ُّأهلُّ ُّفيه ُّبرز ُّجنسُّما ُّمن ُّأيديُّرسله ُّكربياتُّاآلياتُّعلى ُّجعل ُّتعاىلُّأن ُّاهلل ُّحكمة ُّمن إن

ذلكُّالرسولُّ،ُّليكونُّذلكُّأبلغُّيفُّاحلجةُّواإلقناعُّبأنُّذلكُّالرسولُّمرسلُّالعصرُّالذيُّب عثُّفيهُّ
ُّفكانتُّآيةُّ ،ُّ ُّبالسحر ُّقومه ُّاشتهر ُّوالسالم ُّالصالة ُّعليه ُّموسى ُّففيُّعصر ،ُّ منُّعندُّاهللُّحقا

ُّموسىُّمنُّجنسُّماُّاشتهرواُّفيهُّوزادتُّعليهُّ،ُّبأنُّكانتُّحقيقةُّالُّخيااًل.
ُّال ُّكانُّعلم ُّوالسالم ُّالصالة ُّعيسىُّعليه ُّمنُّويفُّعصر ُّفجاءتُّآيته ُّإىلُّحدُّكبريُّ، طبُّمرتقيًا

ُّعالجهاُّ ُّالشفاءُّمنُّأمراضُّالُّيستطيعُّقومه ُّوزيادةُّ،ُّبأنُّجعلُّاهللُّعلىُّيده ُّفيه ُّبرزوا جنسُّما
ُّوهيُّالعمىُّوالربصُّ،ُّبلُّوإحياءُّاملوتى،ُّكلهاُّبإذنُّاهللُّتعاىل.

ُّفك تبتُّ،ُّفقدُّترقىُّالناسُّيفُّعصرهُّيفُّجانبُّالفصاحُّلنبيناُّحممدُُّّةوكذلكُّاألمرُّبالنسب ةُّ،
املعلقاتُّالفصيحةُّون ظمتُّالقوايفُّالبليغةُّ،ُّفجاءُّالقرآنُّمعجزًاُّهلمُّأنُّيأتواُّمبثلهُّ،ُّمثُّأعجزهمُّأنُّ

 يأتواُّبسورةُّمثلهُّ،ُّفلمُّيستطيعواُّذلكُّوالُّبآيةُّواحدة.
ُّقالُّاإلمامُّابنُّكثريُّرمحهُّاهلل:

هُّ،ُّفكانُّالغالبُّعلىُّزمانُّقالُّكثريُّمنُّالعلماء:ُّبعثُّاهللُّكلُّنيبُّمنُّاألنبياءُّمباُّيناسبُّأهلُّزمان
موسىُّعليهُّالسالمُّالسِّحرُّوتعظيمُّالّسحرةُّ،ُّفبعثهُّاهللُّمبعجزةُّهبرتُّاألبصارُّوحيّـرتُّكلُّسّحارُّ،ُّ

ُّفلماُّاستيقنواُّأهناُّمنُّعندُّالعظيمُّاجلبارُّانقادواُّلإلسالمُّ،ُّوصارواُّمنُّع بادُّاهللُّاألبرار.
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علمُّالطبيعةُّ،ُّفجاءهمُّمنُّاآلياتُّمباُّالُّوأماُّعيسىُّعليهُّالسالمُّفب ع ثُّيفُّزمنُّاألطباءُّوأصحابُّ
ُّالشريعةُّ،ُّفمنُّأينُّللطبيبُّقدرةُّعلىُّإحياءُّ سبيلُّألحدُّإليهُّإالُّأنُّيكونُّمؤيداُّمنُّالذيُّشرع 

ُّ؟1اجلمادُّ،ُّأوُّعلىُّمداواةُّاألْكمهُّواألبرصُّ،ُّوبْعثُّمنُّهوُّيفُّقربهُّرهنيُّإىلُّيومُّالتناد
الشعراءُّ،ُّفأتاهمُّبكتابُّمنُّاهللُّعز2ُُّّءُّوحناريربعثهُّاهللُّيفُّزمانُّالفصحاءُّوالب ــلغاُّوكذلكُّحممدُّ

ُّمبثلهُّ،ُّأوُّبع ْشرُّس ورُّمنُّمثلهُّ،ُّأوُّبسورةُّمنُّـوجلُّ،ُّفلوُّاجتمعتُّاإلنسُّوال جنُّعلىُّأنُّيأتوا
،ُّوماُّذاكُّإالُّألنُّكالمُّالربُّعزُّوجلُّال3ُُّّمثلهُّ؛ُّملُّيستطيعواُّأبداُّولوُّكانُّبعضهمُّلبعضُّظهريا

ُّيشبهُّكالمُّاخللقُّأبدا.
4ُّاف ُّابنُّكثريُّرمحهُّاهلل.انتهىُّكالمُّاحل

 الفائدة الثانية:
ُّمعجزاتُّالنيبُّ ُّ،ُّأما ُّالقرآنُّخالدة ُّاهللُّتعاىلُّأنُّجعلُّمعجزة األخرىُّوكذلكُُّّإنُّمنُّحكمة

إىلُّهذاُّيفُّاحلديثُّالذيُّرواهُّأبوُّهريرةُُّّمعجزاتُّاألنبياءُّقبلهُّفقدُّانقرضتُّ،ُّوقدُّأشارُّالنيبُّ
نبياءُّمنُّنيبُّإالُّقدُّأ عطيُّمنُّاآلياتُّماُّمثلهُّآمنُّقال:ُّماُّم نُّاألُّرضيُّاهللُّعنهُّأنُّرسولُّاهللُّ

                                                   
ــمِّيُّبذلكُّألنُّاملالئكةُّتناديُّأهلُّاجلنةُّبأعماهلمُّوأهلُّالنارُّوأعماهلمُّ،ُّوقيلُّألنُّالناسُّيناديُُّّنادـــــت ُّــــاليومُّ 1 هوُّيومُّالقيامةُّ،ُّس 

 بعضهمُّبعضاُّيفُّذلكُّاليومُّإذاُّاشتدُّاهلولُّوالفزع.

 ،ُّمادةُّ)حنر(.«ُّبلسانُّالعرُّ»حناريرُّمجعُّحنريرُّ،ُّوهوُّاحلاذقُّاملاهرُّالعاقلُّاجملرب.ُّانظر2ُُّّ
ُّ،ُّمادةُّ)ظهر(.«ُّلسانُّالعرب»الظهريُّهوُّاملعني.ُّانظر3ُُّّ
،ُّخامتــةُّ«ُّاجلــامعُّألحكــامُّالقــرآن»،ُّوللقــرطيبُّكـالمُّمثلــهُّيفُّمقدمــةُّكتابــه49ُُّّ،ُّســورةُّآلُّعمــرانُّ،ُّاآليــةُّ«ُّتفسـريُّالقــرآنُّالعظــيم»4ُّ

(ُّ،ُّشـرحُّحـديث:ُّ)وإمنـا8/622ُُّّ«ُّ)فـتحُّالبـاري»ُّباب:ُّ)نكتُّيفُّإعجازُّالقرآنُّ،ُّوشرائطُّاملعجزةُّوحقيقتها(ُّ،ُّوكذاُّابنُّحجـرُّيف
ُّكانُّالذيُّأوتيتهُّوحياُّأوحاهُّاهللُّإِل(.ُّ



 نبذة في العقيدة اإلسالمية
 

 

 

ُّيومُّ ُّتابعا ُّأكثرهم ُّأكون ُّأن ُّفأرجو ،ُّ ُّإِل ُّاهلل ُّأوحى ُّأ وتيتُّوحيا ُّالذي ُّكان ُّوإمنا ،ُّ ُّالبشر عليه
 1.القيامة

ُّقالُّالنوويُّرمحهُّاهلل:
ُّّ ُّك ّلُّن يب  اُّأ ن  ده  ُّع ل ىُّأ قْـو الُّ؛ُّأ ح 

ُّف يه  ُّاحلْ د يثُّف اْخت ل ف  ْثلهُّأ م اُّم ع اّن  ُّم  ان  ز اتُّم اُّك  ْنُّاْلم ْعج  ُّم  ي 
أ ْعط 

ز ت اُّم ْعج  ُّاْلب ش رُّ،ُّو أ م  ُّب ه  ُّاألنبياءُّ،ُّف آم ن  ْن ُّقـ ْبلهُّم  ُّـ ُّل م ْنُّك ان  ُّاْلق ْرآنُّال ذ يُّملْ  ر ةُّف ه ي 
يُّاْلع ظ يم ةُّالظ اه 

:ُّأ ن اُّأ ْكث رهْمُّت اب ًعا.ُّ اُّق ال  ذ  ْثلهُّ،ُّف ل ه  ُّأ ح دُّم  ُّيـ ْعط 
ز ةُّغ رْي يُّ؛ُّف إ ُّو الث ا ُّم ْعج  ف  ةُّ،ُّخب  ال  ه  بـْ ُّو ش  ْحر  َُّت ْي يلُّب س  ُّال ذ يُّأ وت يت هُّالُّيـ ت ط ر قُّإ ل ْيه  ُّم ْعن اه ُّأ ن  ن ه ُّق ْدُّّن 

ُّص ور ةُّع ص اُّم وس ىُّ ر ةُّيف  يـ ل ْتُّالس ح  اُّخ  ُّمم  اُّيـ ق ار بُّص ور هت اُّ،ُّك م  رُّب ش ْيء  الُّ،ُّو اخلْ ي ُُُّّي  يِّلُّالس اح 
ن ظ رُّ ُّف ْكرُّو  ــْحرُّو الت ْاي يلَُّي ْت اجُّإ ىل  ز ةُّو السِّ ْعــج  ُّاْلم  ُّ،ُّو اْلف ْرقُّبـ نْي ُّيـ ر وجُّع ل ىُّبـ ْعضُّاْلع و اّم ،ُّو ق ْدُّق ْد

و اء.ُّ ْعت ق دمه  اُّس  ُُّي ْط ئُّالن اظ رُّفـ يـ 
ر ُّ ُّب اْنق  ُّا نـْق ر ض ْت ُّاأْل ْنب ي اء ز ات ُّم ْعج  ُّأ ن  ُّم ْعن اه  اُّو الث ال ث ُّح ض ر ه  ُّم ْن ُّإال ا ده  ُّي ش اه  ُّو ملْ  ُّأ ْعص ارهْم اض 

ُّ ز ةُّن ب يّـن ا  ْمُّ،ُّو م ْعج 
غ تهُُِّّب  ْضر هت  ُّأ ْسل وبهُّو ب ال  ْرقُّاْلع اد ةُّيف  ُّخ  ُّيـ ْومُّاْلق ي ام ةُّ،ُّم ع  ّرُّإ ىل  اْلق ْرآنُّاْلم ْست م 

ْنسُّع ْنُّ ُّ،ُّو ع ْجزُّاجلْ ّنُّو اإْل  غ ي ب ات  إ ْخب ارهُّب اْلم  ُّمج  يعُّو  ُّيف  ُّأ ْوُّم تـ ف رِّق ني  ْثلهُّجم ْت م ع ني  ْنُّم  أ ْنُّي ْأت واُّب س ور ة ُّم 
ُّم ْنُّو ج وُّ ُّغ رْيُّذ ل ك  ْمُّأ ْفص حُّاْلق ر ونُّ،ُّم ع  ْمُّمب  ع ار ض ت ه ُّفـ ل ْمُّيـ ْقد ر واُّو ه  ُّا ْعت ن ائ ه  ازهُّاأل ْعص ارُّ،ُّو م ع  هُّإ ْعج 

ْعر وف ة.ُّو ا لل هُّأ ْعل م.ُّ ُّاْلم 
ُُّّْولهُّو قـ ُّ اُّيف  ُّالس المُّهب  ذ  ُّع ل ْيه  ُّ:ُّ)ف أ ْرج وُّأ ْنُّأ ك ونُّأ ْكث رهْمُّت اب ًعا(ُّع ل مُّم ْنُّأ ْعالمُّالن بـ و ةُّ،ُّف إ ن ه ُّأ ْخبـ ر 

ْمُّ،ُّح ىت ُّ ُّف يه  ُّاْلب الدُّو ب ار ك  ُّع ل ىُّاْلم ْسل م ني  فـ ت ح  ُّو  ُّالل هُّتـ ع اىل  ُّ،ُّمث  ُّم ن  ني  ىُّاألْمرُّز م نُّق ل ةُّاْلم ْسل م  تـ ه  ُّا نـْ

                                                   
 (.152رواهُّمسلمُّ)1ُّ
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ةُّو ُّ ُّالنـِّْعم  ُّاحلْ ْمدُّع ل ىُّه ذ ه  ُّ،ُّو ل ل ه  ْعر وف ة ُّاْلم  ُّاْلغ اي ة ُّه ذ ه  ُّإ ىل  ُّاْلم ْسل م ني  ْسالمُّيف  ُّاإْل  ائ رُّن ع مهُّو ات س ع  س 
ُّالُّحت ْص ىُّ،ُّو ا لل هُّأ ْعل م.ُّانتهىُّباختصار.  ال يت 
ُّ(:وإمناُّكانُّالذيُّأ وتيتُّوحياُّأوحىُّاهللُّإِللهُّ)وقالُّمشسُّالدينُّالذهيبُّرمحهُّاهللُّيفُّشرحُّقوُّ

ــةُّ ــأيتُّباآليـ ــانُّيـ ــيهمُّالســـالمُّكـ ــاءُّعلـ ــنُّاألنبيـ ــإنُّالنـــيبُّمـ ــرآنُّ،ُّفـ ــزةُّالعظمـــىُّ،ُّوهـــيُّالقـ هـــذهُّهـــيُّاملعجـ
ُّأتبـــاعُّنبينـــاُّ ــر  ــثـ ــ ــب عهُّ،ُّوك  ــــ لكـــونُّمعجزتـــهُّالكـــربىُّباقيـــةُّبعـــدهُّ،ُُّّوتنقضـــيُّمبوتـــهُّ،ُّفق ـــل ُّلـــذلكُّمـــنُّيت ـ

ــنُّيســمعُّالقـرآنُّعلــىُّمـرُّاألزمــانُّ،ُّوهلـذاُّقــال:ُّفـأرجوُّأنُّأكــونُّأكثــرهمُُُّّّفيـؤمنُّبــاهللُّورسـوله ـم  كثــرٌيُّم 
1ُّتابعاُّيومُّالقيامة.ُّانتهى.
ــرُّيفُّ ــتح»وقـــالُّابـــنُّحجـ ــةُّاملتقدمـــةُّ«الفـ ــهاُّ؛ُّالـــوحيُّ:ُّيفُّشـــرحُّاجلملـ ــزيتُّالـــيتُّحتـــديتُّبــ أيُّأنُّمعجـ

ولــيسُّاملـرادُّحصــرُّمعجزاتــهُُّّالـذيُّأ نــــز لُّعلـيُّ،ُّوهــوُّالقـرآنُّ،ُّملــاُّاشـتملُّعليــهُّمـنُّاإلعجــازُّالواضـحُّ،
ُّفيهُّ،ُّبلُّاملرادُّأنهُّاملعجزةُّالعظمىُّاليتُّاخت صُّهباُّدونُّغريه.ُّانتهىُّخمتصرا.

 إعجاز القرآنتفصيل في بيان 
ــٌزُّيفُّذاتهُّمنُّالكرميُُّّالقرآن ُّ:2وجوهُّتسعةم عج 

ُّعلىُّاألول ُّالكرميُّنزل ُّفالقرآن ،ُّ ُّوفصاحته ُّبيانه ُّويفُّزمانُّبلغُّالعرب: ،ُّ ُُّّوابلغتهم يفُُّّْرو ة ُّالذ ُّفيه
ُّأهنمُّيستطيعوُّ ُّاألمر ُّيفُّأول ُّفظنوا ،ُّ ُّالشعر ُّنظم ُّوحسن ُّوالبيان ُّوالبالغة اإلتيانُّمبثلهُُّّنالفصاحة

                                                   
 بريوت.ُّ–(ُّ،ُّبابُّجامعُّيفُّدالئلُّالنبوةُّ،ُّالناشر:ُّمؤسسةُّالرسالة27/351ُّقسمُّالسريةُّالنبويةُّ،ُّ)،ُّ«ُّسريُّأعالمُّالنبالء»1ُّ
هناكُّوجوهُّأخرىُّ،ُّفاهللُّتعاىلُُّّكانتماُّيسرُّاهللُّالوقوفُّعليهُّ،ُّورمباُُُِّّّبسبكنُّليسُّعلىُّسبيلُّالتحديدُّ،ُّولُّتسعةهناُّإقوِل2ُُّّ

،ُّ«ُّاجلامعُّألحكامُّالقرآن»يفُّمقدمةُّكتابهُّرمحهُّاهللُّأعلمُّ،ُّوانظرُّلالطالعُّوجوهُّإعجازُّالقرآنُّالكرميُّالعشرةُّكماُّذكرهاُّالقرطيبُّ
 باب:ُّذكرُّنكتُّيفُّإعجازُّالقرآنُّ،ُّوشرائطُّاملعجزةُّوحقيقتها.
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،ُّفنزلُّالقرآنُّبتحديهمُّعلىُّثالثة1ُُّّفقالواُّ﴿لوُّنشاءُّلقلناُّمثلُّهذاُّإنُّهذاُّإالُّأساطريُّاألولني﴾
،4ُُّّ،ُّوالثالثةُّأنُّيأتواُّبسورةُّمثله3،ُّوالثانيةُّأنُّيأتواُّبعشرُّسورُّمثله2ُّمراحلُّ؛ُّاألوىلُّأنُّيأتواُّمبثله

زواُّمعُّشدةُّحرصهمُّعلىُّمغالبةُّالقرآنُّوقوةُّفصاحتهمُّ،ُّفقطعُّاهللُّطمعهمُّإىلُّقيامُّالساعةُّيفُّفعج ُّ
ُّالقرآنُّالُّيأتونُّمبثلهُّولوُّكانُّ ُّمبثلُّهذا قولهُّتعاىلُّ﴿قلُّلئنُّاجتمعتُّاإلنسُّواجلنُّعلىُّأنُّيأتوا

5.6ُّبعضهمُّلبعضُّظهريا﴾
ُّ:وقالُّابنُّتيميةُّرمحهُّاهلل

والقرآنُّآيتهُّباقيةُّعلىُّطولُّالزمانُّمنُّحنيُّجاءُّبهُّالرسولُّ،ُّت تلىُّآياتُّالتحديُّبهُّويتلىُّقولهُّ
ُّصادقني ُّإنُّكانوا ُّمثله ُِّبديث  ُّمثلهوُُّّفليأتوا ُّسور  ُّبعشر ُُّّفأتوا ُّمنُّو ُّوادعوا ُّمثله بسورة 

مبثلُّهذاُّالقرآنُّقلُّلئنُّاجتمعتُّاإلنسُّواجلنُّعلىُّأنُّيأتواُّ،ُّوي تلىُّقولهُُّّاستطعتمُّمنُّدونُّاهلل
ُّظهرياًُّ ُّولوُّكانُّبعضهمُّلبعض  ُّيفُّأولُّاألمرُّالُّيأتونُّمبثله هُّوقطع 7ُُّّ،ُّفنفسُّإخبارُّالرسولُّهبذا

ُّي ُّ ُّكانُّخارقًا ُّاخللقُّدليلُّعلىُّأنه ُّبكثرة ُّبذلكُّمعُّعلمه ــالعجز ُّال8ُُّّلنيــث ـــق ــ ُّوهذا ،ُّ عنُّمعارضته
ُّيكونُّلغريُّاألنبياء.

                                                   
ُّ.31ُّةُّاألنفال:ُّسور1ُُّّ
ُّ.34ُُّّ–33ُّسورةُّالطور:2ُُّّ
ُّ.13ُّسورةُّهود:3ُُّّ
ُّ.23ُّسورةُّالبقرة:4ُُّّ
ُّ.88ُّسورةُّاإلسراء:5ُُّّ
وانظرُّأيضاُّماُّقالهُّالشنقيطيُّرمحهُّاهللُّيفُّتفسريُّقولهُّتعاىلُّ﴿وماُّكانُّهذاُّالقرآنُّأنُّيفـرتىُّمـنُّدونُّاهللُّولكـنُّتصـديقُّالـذيُّبـني6ُُّّ

ُّ(.37لعاملني﴾ُّ)سورةُّيونس:ُّيديهُّوتفصيلُّالكتابُّالُّريبُّفيهُّمنُّربُّا
ُّأيُّيفُّأولُّأمرُّنبوته.7ُّ
ُّمهاُّاإلنسُّواجلن.ُّلنيــــق ُّــــــــالث 8ُُّّ
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كتابًاُُُّّّواملاال فُّ،ُّوالعربُّوالعجمُّ،ُّوليسُّيفُّاألممُّمنُّأظهر ُُّّمثُّمعُّطولُّالزمانُّقدُّسـم عهُّاملوافق
وإنُّكانُّيفُّأعلىُُّّ-يقرأهُّالناسُّوقالُّإنهُّمثلهُّ،ُّوهذاُّيعرفهُّكلُّأحدُّ،ُّوماُّمنُّكالمُّتكلمُّبهُّالناسُّ

ُّومعىنُّ ُّأوُُّّ-طبقاتُّالكالمُّلفظًا ُّويقاربهُّ،ُّسواءُّكانُّشعرًا ُّيشبهه إالُّوقدُّقالُّالناسُّنظري هُّوما
دُّمنُّذلكُّ ُّو ج  ُّوما ُّيفُّالعلومُّواحلكمُّواالستداللُّوالوع ُّوالرسائلُّوغريُّذلكُّ، خطابةُّأوُّكالمًا

دُّماُّي ُُّّءشي ُّقاربه.شبههُّوي ُّإالُّو و ج 
ــهمُّوعـــسُّعربماُّي علـمُّالنــاـ ُّوالقـرآنُّمـ ــ جمهمُّأنـهُّملُّيوجــدُّلـهُّنظـريُّمـعُّحــرصُّالعـربُّوغـريُّالعـربُّعلــىُّـ

ــهُّآيــةُّ،ُّوإخبــار هُّبــالغيوبُّآيــةُّ،ُّوأمــر هُّوهني ــهُّآيــةُّ،ُّووعــد هُّووعيــد هُّآيــةُّ،ُّ معارضــتهُّ،ُّفلفظ ــهُّآيــةُّ،ُّونظم 
ذلـكُّالُّوجاللت هُّوعظمتـ هُّوسـلطان هُّعلـىُّالقلـوبُّآيـةُّ،ُّوإذاُّتـ رجمُّبغـريُّالعـريبُّكانـتُّمعانيـهُّآيـةُّ،ُّكـلُّ

 1يوجدُّلهُّنظريُّيفُّالعامل.

 التوراة واإلنجيل ال ي جزم بأنها معجزة في لفِظها –فائدة 
زمُّبأنُّالتوراةُّواإلجنيلُّم عجزةُّمنُّحيثُّاللف ُّوالنظمُّكالقرآنُّ،ُّفهذاُّيرجعُّإىلُّاللغةُّاليتُّأنز لُّ الُُّي 

عنُّالغيوبُّ،ُّوماُّفيهاُّمنُّمعاّنُّ،ُّكاإلخبارُّـهباُّوهيُّالعربانيةُّ،ُّوإمناُّهيُّم عجزةُّملاُّتضمنتهُّمنُّال
ُّ.2ُّاهلدىُّوالنورُّ،ُّوماُّفيهاُّمنُّاإلخبارُّبنبوةُّحممدُّ

أنهُّليسُّفيهُّعوجُّالُّمنُّجهةُّاأللفاظُّوالُّمنُّجهةُّاملعاّنُّ،ُّقالُّالشنقيطيُّرمحهُّاهللُّيفُّتعليقُّ:ُّثانيا
ُّ:احلمدُّهللُّالذيُّأنزلُّعلىُّعبدهُّالكتابُّوملُُّيعلُّلهُّعوجاًُّلهُّعلىُّقولهُّتعاىلُّ

                                                   
 .517ُُّّ-515ُّ،ُّصُّ«ُّالنبوات»كتاب1ُُُّّّ
 (.519«ُّ)النبوات»انظرُّكتاب2ُُّّ
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فيهُّاعوجاجًاُّكائنًاُّماُّكانُّ،ُّالُّمنُّجهةُّاأللفاظُّوالُّمنُّجهةُّاملعاّنُّ،ُّفألفاظهُّيفُّأي:ُّملُُّيعلُّ
غايةُّاإلعجازُّوالسالمةُّمنُّالعيوبُّوالوصماتُّ،ُّومعانيهُّكلهاُّيفُّغايةُّالكمالُّ،ُّأخبارهُّصدقُّ،ُّ

 1أي:ُّصدقاُّيفُّاألخبارُّ،ُّوعداًلُّيفُّاألحكام.ُّومتتُّكلمةُّربكُّصدقاُّوعدالًُّوأحكامهُّعدلُّ

فظهُّثالثا: ُُّّح  ُّمل ُّأنه ُّاإلعجاز ُّووجه ،ُّ ُّوالدهور ُّالعصور ُّمر ُّالتحريفُّعلى منُُّّيـ حف ُّكتابُّمن
ـف   ُّالكتبُّالسماويةُّكماُّ ُّ.2﴾كرُّوإناُّلهُّحلافظونالذُُِّّّنـزلناهذاُّالكتابُّ،ُّوصدقُّاهللُّ﴿إناُّحننُُّّح 

مكنةُّوأحكامُّ،ُّتصلحُّجلميعُّالبشرُّوجلميعُّاألزمنةُّواألُّاتمنُّتشريعُّالقرآنُّماُّتضمنهُّ:ُّح ْسن ُّرابعا
ُّوآخرت ُّدنياهم ُّيف ُّالعباد ُّيصلح ُّما ُّمجيع ُّوتشمل ُّواآلدابُّواالقتصادُّـ، ُّوالشريعة ُّالعقيدة ُّيف ،ُّ هم

ُّ.،ُّوجعلهُّمستغن ُّعنُّغريهُّمنُّالقواننيُّوالدساتريُّوالسياسةُّوغريها

دق ُّخامسا اليتُّحتصلُّتـ ب ـًعاُّمعُّمرورُّالزمنُّأثناءُُّّواألخبارُّاليتُّتضمنهاُّ،ُّسواءُّاليتُّمضتُّ،ُّأُّ:ُّص 
ُّ،ُُّّلتـ ن ـز ُّ ُّاآلياتُّاليتُّفيهاُّذكرُّبعضُّاألمورُّاملستقبلية ُّأو فهيُُُّّّفأما األخبار التي مضتالقرآنُّ،

ُّالسابقنيُّمعُّ ُّقصصُّاألنبياء ُّمث ُّوإبليسُّ، ُّآدم ُّوقصة ُّالسماواتُّواألرضُّ، ُّخلق ُّعن كاإلخبار
ُّ،ُّجاءتُّكلُّ ُّوغريها ُّصاحبُّاجلنتنيُّ،ُّوقصةُّأصحابُّالكهفُّوذيُّالقرننيُّ، ُّوقصة أقوامهمُّ،

ُّعلىُّلسانُّنيبُّأميُّالُّيعرفُّالقراءةُّوالُّالكتابة.هذهُّاألخبارُّ
نُّالقرآنُّكذلكُّذكرُّبعضُّاألحكامُّالواردةُّيفُّالتوراةُّ،ُّوبيانُّكتمانُّأحبارُّاليهودُّهلاُّ،ُّحىتُّـم ُّض ُّوت ُّ

قلُّفأتواُّبالتوراةُّإنُّكنتمُّصادقنيحتداهمُّالقرآنُّبقولهُّ
3.ُّ

                                                   
ُّ.18ُّ،ُّصُّ«ُّالرحلةُّإىلُّأفريقيا»1ُّ
ُّ.9ُّسورةُّاحلجر:2ُُّّ
ُّ.93ُّسورةُّآلُّعمران:3ُُّّ
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ًعا مع التنـزيل اآلياتوأما  لكشفُّأحوالُّاملنافقنيُّ،ُّواآلياتُُّّنـزلتفكاآلياتُّاليتُُّّالتي نـزلت تَـبـَ
رهاُّقول هُّاليتُّفيهاُّإجابةُّعلىُّأسئلةُّ،ُُّّ ،ُّوكذاُّاملواقفُّاليتُُُّّّوحنوهاُّويسألونككاآلياتُّاليتُّت ص د 
ــهُّلنبيُِّّكشفتُّعنُّصدقُّاهللُّوعد ُّ ُّهُّبالنصرُّيفُّاحلروبُّ،ُّوغريُّذلك.ــ

ُّمُّفيها أخبار ما سيأتي في المستقبلالتي  اآلياتوأما  ُّلطـفوقعت ُّفكدخولُّـابقة ُّأخرب ما
ـــال ُّمسجدُّاحلرامُّ،ُّوهيُّيفُّآخرُّسورةُّالفتح.ـ

سيهزمُّاجلمعُّويولونُّالدبروأيضاُّقولهُّتعاىلُّ
،ُّفقدُّروىُّابنُّجريرُّوابنُّأيبُّحاَتُّأنُّعمرُّملا1ُُّّ

ُّي هزم؟ُُّّنـزلت ُّهذهُّاآليةُّقال:ُّأي ُّمجع 
ُّيفُّالدِّرعُّويقول:ُُّّفلماُّكانُّيومُّبدرُّرأيتُّالنيبُّ ــث ــب  ُّ.هزمُّاجلمعُّويولونُّالدبرسييـ 

ُّتأويلهاُّيومئذ. ُّويفُّروايةُّالبنُّأيبُّحاَت:ُّفعرفت 
وكذلكُّاآلياتُّاليتُّفيهاُّتقريرُّعجزُّالناسُّعنُّأنُّيأتواُّبآيةُّمثلُّآياتُّالقرآنُّ،ُّفعجزُّالناسُّفعالُّ،ُّ

عُّ،ُّفوقُّإناُّحننُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظونوكاآلياتُّاليتُّتقررُّحف ُّاهللُّلكتابهُّ،ُّكقولهُّتعاىلُّ
حصولُّالعزةُُّّتقررحاولُّمثُّنكصُّعلىُّعقبيهُّ،ُّوكاآلياتُّاليتُُّّملحد ُّاألمرُّكماُّأخربُّ،ُّفكمُّمنُّ

والكرامةُّوالسيادةُّوالظهورُّلألمةُّاإلسالميةُّإنُّاستقامتُّعلىُّأمرُّاهللُّ،ُّفوقعُّاألمرُّكماُّأخربُّاهللُّيفُّ
ُّ ُّتعاىل ُّقال ،ُّ ُّاألوىل ُّاملفضلة ُّالثالثة ُّوعملوُّالقرون ُّمنكم ُّآمنوا ُّالذين ُّاهلل ُّالصاحلاتُّوعد ا

ُّ ُّقبلهم ُّمن ُّالذين ُّاستالف ُّاألرضُّكما ُّيف ُّهلمُُّّول يمكننليستالفنهم ُّارتضى ُّالذين ُّدينهم هلم
وليبدلنهمُّمنُّبعدُّخوفهمُّأمناُّيعبدونينُّالُّيشركونُّيبُّشيئا

،ُّمثُّملاُّفشاُّفيهمُّالشركُّوالبدعُّ،2ُُّّ

                                                   
ُّ.45ُّسورةُّالقمر:1ُُّّ
ُّ.55ُّ:ُّسورةُّالنور2ُّ
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ممُّ،ُّوتسلطتُّوالبعدُّعنُّمنهجُّالسلفُّالصاحلُّيفُّالعقيدةُّوالشريعةُّوالسلوكُّ؛ُّصارواُّيفُّذيلُّاأل
ُّ.1منُّالزمنُّعليهمُّاألممُّاألخرىُّ،ُّواحتلواُّبالدهمُّقرونا

ُّظهرتُّاالكتشافاتُّ ُّمثُّملا ،ُّ ُّالعلمية ُّبعضُّاألمور ُّمنُّذكر ُّفيه ُّجاء ومنُّدالئلُّصدقُّالقرآنُّما
قدُّحتدثُُّّ–مثالُُّّ–العلميةُّاحلديثةُّوقعتُّمطابقةُّملاُّأخربُّ،ُّفمراحلُّتكوينُّاإلنسانُّيفُّبطنُّأمهُّ

عشرُّقرناُّ،ُّبينماُّملُّي هتد ُّعلماء ُّالطبُّإىلُّمراحلُّذلكُّالتكوينُّإالُّيفُّالعقودُُّّعنهُّالقرآنُّقبلُّأربعة
ُّاملتأخرةُّمنُّهذاُّالزمان.

مراحلُّ،ُّفقالُّتعاىلُّيفُّمطلعُّسورةُُّّبأربعةالقرآنُّالكرميُّبنيُّأنُّحياةُّاإلنسانُّمترُّوبيانُّذلكُّأنُّ
ُّاملؤمنون:

مثُّخلقناُّالنطفةُّعلقةُّقرارُّمكنيُّ*ُّ*ُّمثُّجعلناهُّنطفةُّيفُُّّولقدُّخلقناُّاإلنسانُّمنُّساللةُّمنُّطني
ُّآخرُّفتباركُّاهللُّ ُّالعظامُّحلماُّمثُّأنشأناهُّخلقا ُّاملضغةُّعظاماُّفكسونا ُّالعلقةُّمضغةُّفالقنا فالقنا

ُّ.أحسنُّاخلالقنيُّ*ُّمثُّإنكمُّبعدُّذلكُّمليتونُّ*ُّمثُّإنكمُّيومُّالقيامةُّتبعثون
طنيُّ،ُّويفُّهذاُّيقولُّاهللُُّّالمُّمنهيُّأصلُّاخللقةُّ،ُّملاُّخلقُّاهللُّأباناُّآدمُّعليهُّالسُّفالمرحلة األولى

ُّ.دُّخلقناُّاإلنسانُّمنُّساللةُّمنُّطنيولقتعاىلُّ

                                                   
تعمدتُّهناُّذكرُّمجلةُّ)واحتلواُّبالدهمُّقرونا(ُّبدلُّ)واستعمرواُّبالدهمُّقرونا(ُّ،ُّوالفضلُّيفُّهذاُّاالختيارُّيعودُّللعالمةُّالسلفي1ُُّّ

ُّفقدُّانتقدُّكل حممدُّالبشريُّاإلبراهيمي ُّفقالُّماُّمعناهُّرمحهُّاهللُّ، ،ُّ ُّ)االستعمار( مارة(ُّ،ُّومنُّـــــــنُّمادةُّهذهُّالكلمةُّهيُّ)العإمة
ــــمشتقات هاُّالتعمريُّوالعمرانُّ،ُّكماُّقالُّاهللُّتعاىلُّ﴿هوُّالذيُّأنشأكمُّمنُّاألرضُّواستعمركمُّفيها﴾ُّ،ُّوالذيُّوقعُّمنُّاإلفرنجُّيفُّـــ

،ُّفإهنمُّخرّبواُّاألوطانُّواألديانُّوالعقولُّواألفكارُّواملقوماتُّ،ُّوتركواُّآثاراُّوبصماتُّسيئةُُّّالعمرانالُُّّاخلرابتلكُّاحلقيةُّالزمنيةُّهوُّ
لبالدُّاليتُّاحتلواُّوهيمنواُّعليهاُّ،ُّومعُّاألسفُّفاملصطلحُّاملستعملُّبنيُّاملسلمنيُّبعدُّانسحاهبمُّوإىلُّاآلنُّهوُّبعدُّانسحاهبمُّمنُّا

ُّاالستعمارُّ،ُّوهذاُّخطأُّلفظيُّواضح.
 (.507ُّ-3/506ُّ«ُّ)آثارُّاإلبراهيمي»انظرُّ
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ُّاملراحلُُّّالمرحلة الثانية ُّإىل ُّالكرمي ُّالقرآن ُّأشار ُّوقد ،ُّ ُّأمه ُّبطن ُّيف ُّاإلنسان ُّتكون ُّمرحلة هي
التدرُييةُّلتكونُّاإلنسانُّيفُّبطنُّأمهُّ،ُّوهيُّمخسةُّمراحلُّ؛ُّنطفةُّمثُّعلقةُّمثُّمضغةُّمثُّعظامُّمثُّ

ُّلعظام.حلمُّفوقُّا
ُّفقوله:ُّ)خلقناُّالنطفةُّعلقة(ُّأيُّدًماُّأمحر.

ُّاإلنسانُّيفُّ ُّاليتُّميضغها ُّاملضغة ُّق ْدر ُّحلم ُّأيُّقطعة ،ُّ ُّإىلُّمضغة ُّتتحولُّالعلقة ُّأربعنيُّيوًما وبعد
ُّفمه.

ُّمثُّتتحولُّاملضغةُّاللينةُّوتتحولُّخلقتهاُّإىلُّعظام.
ُّمثُّت كسىُّالعظامُّحلًماُّ،ُّمثُّي نشؤهُّاهللُّخلًقاُّآخرُّبنفخُّالروحُّفيه.

ُّتباركُّاهللُّالذيُّأحسنُّكلُّشيءُّخلقه.ف
ُّالس ردُّملراحلُّخلقُّاإلنسان ُّ،ُُّّوالشاهدُّمنُّهذا أنُّعلمُّالطبُّاجلديدُّاكتشفُّهذهُّاملراحلُّكلها

ُّ ُّيفُّالقرآنُّمنذ ُّاملراحلُّمذكورة ُّهذه ُّبأنه ُّعشرمثُّتفاجأ ُّفاستُّأربعة ،ُّ ــقرنا ـــ ُّعلىُّأنُّــ ُّمنُّهذا دلوا
 ىُّبهُّبشرُّ،ُّفسبحانُّمنُّهبرُِّبكمتهُّالعقول.القرآنُّكالمُّاهللُّ،ُّالُّميكنُّأنُّيكونُّالذيُّأت

ُّالطبيعيُّيفُّالقرآنُّ،ُّ ُّتكوينها ُّذكر ُّفقدُّجاء ،ُّ ُّواجلبالُّوغريها ُّلتكوينُّالبحار ُّبالنسبة ُّاألمر وكذا
ُّوبعدُّظهورُّاملكتشفاتُّاحلديثةُّوقعتُّمطابقةُّملاُّأخربُّبه.

ُّالقرآنُّمؤلفاتُّكثريُّ ُّملاُّجاءُّبه ُّاالكتشافاتُّالعلمية ــف تُّيفُّمطابقة ُّ،ُّوأسلمُّبسببُّهذاُّوقدُّأ لِـّ ة
التطابقُّعدٌدُّليسُّبالقليلُّمنُّعلماءُّالطبيعةُّ،ُّومنُّأرادُّالتوسعُّيفُّذلكُّفلريجعُّإىلُّمطبوعاتُّهيئةُّ

 اإلعجازُّالعلميُّالتابعةُّلرابطةُّالعاملُّاإلسالميُّمبكةُّاملكرمة.
ُّقدُّقررُّالعلومُّاليتُّاحتواهاُّ،ُّفعالوةُّعلىُّأنُّالقرآنُّالكرميُّتنو عومنُّدالئلُّإعجازُّالقرآنُّسادسا: 

ُّوالتعلقُّ ُّأساطريُّاخلرافة ُّوه د م  ،ُّ ُّبالعبادة ُّيتعلقُّبصفاتُّاهللُّتعاىلُّوأحقيته ُّفيما ُّالصحيحة العقيدة
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باملالوقاتُّ؛ُّفإنهُّملُّيقتصرُّعلىُّهذاُّ،ُّفقدُّاغرتفُّمنهُّعلماءُّالنحوُّوالبالغةُّواللغةُّالشيءُّالكثريُّ
هم،ُّبلُّهوُّاملعيارُّاألساسُّلضبطُّ ُّ.علوم 

ــغ هصادقُّفيماُُّّتدلُّعلىُّأنُّالنيبُّفتنو عُّالعلومُّهذهُّكلهاُّ عنُّربهُّ،ُّفإنهُّمنُّاملستقرُّاملعلومُُّّيـ ب ـلِّــ
ُّي وحى،ُّالُّيقرأُّوالُّيكتبُّ،ُّفمنُّأينُّسيأيتُّبكلُّهذهُّاألخبارُّالقرآنيةُّلوالُّأنهُُّّييُّمُِّّأ ُّعندُّقومهُّأنهُّ

املبطلونُّ*ُّإليهُّمنُّربه؟ُّقالُّتعاىلُّ﴿وماُّكنتُّتتلوُّمنُّقبلهُّمنُّكتابُّوالَُّتطهُّبيمينكُّإذاُّالرتابُّ
ُّ.1﴾بلُّهوُّآياتُّبيناتُّيفُّصدورُّالذينُّأوتواُّالعلمُّوماُُّيحدُّهباُّإالُّاملبطلون

ُّ،ُّسابعا ُّكافرة ُّأو ُّمؤمنة ُّكانتُّنفوسا ُّسواء ُّالنفوسُّ، ُّالبليغُّيف ُّالقرآنُّتأثريه ُّإعجاز ُّومنُّوجوه :
لوُّأنزلناُّهذاُّالقرآنُّعلىُّجبلُّلرأيتهُّخاشعاُّمتصدعاُّمنُّخشيةُّاهللوصدقُّاهللُّ

هللُّا،ُّوقوله2ُُّّ
نزلُّأحسنُّاحلديثُّكتاباُّمتشاهباُّتقشعرُّمنهُّجلودُّالذينُُّيشونُّرهبمُّمثُّتلنيُّجلودهمُّوقلوهبمُّإىلُّ

ذكرُّاهلل
3.ُّ

منُّقريشُّ،ُّومنُّذلكُّقصةُّالوليدُّبنُّاملغريةُّملاُّمسعُّالقرآنُّ،ُُّّالكفروقدُّتأثرُّبالقرآنُّبعضُّصناديدُّ
ُّعنُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّواللف ُّل5ُّ«مستدركه»واحلاكمُّيف4ُُّّ«تفسريه»فقدُّروىُّابنُّجريرُّيفُّ ه
ُّلهُّ،ُّفبلغُّذلكُّأباُّجهلُُّّ،ُّفقرأُّعليهُّالقرآنُّمغريةُّجاءُّإىلُّالنيبُّـعنهماُّأنُّالوليدُّبنُّال فكأنهُّرق 
ُّ،ُّإنُّقومكُّيرونُّأنُُّيمعواُّلكُّماال.ُّفأتاهُّفقال:ُّياُّعمُّْ

                                                   
ُّ.49ُُّّ–48ُّسورةُّالعنكبوت:1ُُّّ
ُّ.21ُّسورةُّاحلشر:2ُُّّ
ُّ.23ُّسورةُّالزمر:3ُُّّ
ُّ.25ُُّّ–18ُّ،ُّاآلياتُّتفسريُّسورةُّاملدثر4ُُّّ
5ُّ(2/507.)ُّ
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ُّقال:ُّلـ م ؟
ه ُّ،ُّفإنكُّأتيتُّحممداُّلت عر ضُّملاُّق بـ ل ه. 1ُّقال:ُّليعطوك 

ُّيشُّأّنُّمنُّأكثرهاُّماال.قال:ُّقدُّعل م تُّقرُّ
ُّله.ُّأنكُّكارهٌُّمنكٌرُّلهُّ،ُّأوُُّّأنكقال:ُّفق لُّفيهُّقوالُّيبل غُّقومكُّ

ُّوالُّبقصيدة ُّمينُّ،ُّوالُّ قال:ُّوماذاُّأقول؟ُّفواهللُّماُّفيكمُّرجلُّأعـلمُّباألشعارُّمينُّ،ُّوالُّأعلمُّبر جز 
ـــــجنُّ،ُّواهللُّماُّي شــبأشعارُّال ــ ـ ــ ــ ــنُّل قولهُّالذيُّيقولُّحبهُّالذيُّيقولُّشيئاُّمنُّهذاُّ،ُّوواهللُّإـ ــ ــــ ـ ــ الوةُّ،ُّــ

ُّأعالهُّ،ُّم غد ق2ُُّّوإنُّعليهُّلطـ الوة 3ُُّّ،ُّوأنهُّملثمٌر ُّوإنه ُّي علىُّ، ُّوما ُّوإنهُّليعلو ــْحط م ُّأسفلهُّ، ماُُّّل ــي 
ُّحتته.

ُّقال:ُّالُّيرضىُّعنكُّقومكُّحىتُّتقولُّفيه.
ُّحىتُّأفكر.ُّفدْعينقال:ُّ
ذرّنُّومنُّخلقتُّوحيدافنـزلتُّ،4ُُّّعنُّغريهُّيأث رهقال:ُّهذاُّسحرُّيؤثرُّ،ُُّّـرفك ُّفلماُّ

5.ُّ
أنُّأباُُّّح دِّثت ُّواللف ُّلهُّعنُّالزهريُّقال:7ُُّّ«الدالئل»والبيهقيُّيف6ُُّّوأخرجُّابنُّإسحاقُّيفُّالسرية

وهوُّيصليُّبالليلُّيفُُّّخرجواُّليلةُّليستمعواُّمنُّرسولُّاهللُُّّريقش ُّجهلُّوأباُّسفيانُّواألخنسُّبنُّ
                                                   

ُّعُّمباُّعندهُّ،ُّفلهذاُّذهبُّإليه.،ُّيريدونُّأنهُّطم ُّمنُّمالُّاُّعندهُّعرضُّنفسكُّملأيُّلت1ُّ
ُّ«.النهاية»أيُّرونقاُّوحسناُّ،ُّوقدُّتفتحُّالطاء.ُّانظر2ُُّّ
لسانُّ»وُّكثرةُّخريه.ُّانظرُّغدقُّيفُّالكالمُّهناُّهم ُّـــ،ُّواملقصودُّبالُّألسقيناهمُّماءُّغدقاالغد قُّهوُّاملاءُّالكثريُّ،ُّويفُّالتنزيل3ُُّّ

ُّ«.العرب
ُّأيُّيرويهُّعنُّغريه.4ُّ
ُّ.11ُّسورةُّاملدثر:5ُُّّ
ُّ(ُّ،ُّحتقيقُّحممدُّمحيدُّاهلل.169،ُّصُّ)ُّ«السرية»كتاب6ُُُّّّ
ُّ(.2/206بابُّمجاعُّأبوابُّاملبعثُّ)7ُّ
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ـــليُّالُّيعلمُّمبكانُّصاحبهُّ،ُّبيتهُّ،ُّوأخذُّكلُّرجلُّمنهمُّجملساُّليستمعُّفيهُّ،ُّوك ُّ يستمعونُّلهُُّّفبات واـــ
،ُّحىتُّإذاُّأصبحواُّوطلعُّالفجرُّتفر قواُّ،ُّفجمعهمُّالطريقُّفتالومواُّوقالُّبعضهمُّلبعض:ُّ)الُّتعـودواُّ
،ُّفلوُّرآكمُّبعضُّسفهائكمُّألوقعتمُّيفُّنفسهُّشيئا(ُّ،ُّمثُّانصرفواُّ،ُّحىتُّإذاُّكانُّالليلةُّالثانيةُّعادُُّّ

ــتهمُّالطريقُّجـــكلُّرجــلُّمنهمُّإىلُّم ـــ لــسهُّ،ُّفباتواُّيســتمعونُّلهُّحىتُّإذاُّطلـعُّالفـجرُّتفـر قواُّ،ُّفجمعـ
،ُّفقالُّبعضهمُّلبعضُّمثلُّماُّقالواُّأولُّمرةُّ،ُّمثُّانصرفواُّ،ُّفلماُّكانتُّالليلةُّالثالثةُّأخذُّكلُّرجلُّ

ُّالطريقُّ،ُّفقالوا: ُّ،ُّفجمعتهم ُّالفجرُّتفرقوا ُّطلـع ُّ،ُّحىتُّإذا ُّيستمعونُّله )الُُّّمنهمُّجملسهُّ،ُّفباتوا
ُّأصبحُّاألخنسُّبنُّشريقُّأخذُّ ُّ،ُّفلما ُّعلىُّذلكُّمثُّتفرقوا نربحُّحىتُّنتعاهدُّالُّنعود(ُّ،ُّفتعاهدوا
ُّأباُّحنظلةُّعنُّرأيكُّفيماُّمسعتُّمنُّ عصاهُّمثُّخرجُّحىتُّأتىُّأباُّسفيانُّيفُّبيتهُّفقال:ُّأخربّنُّيا

 حممد.
ُّفقال:ُّياُّأباُّثعلبةُّ،ُّواهللُّلقدُّمسعتُّأشياءُّأعرفهاُّوأعرفُّماُّيرادُّهبا.

ُّبه.قالُّاأل ُّخنس:ُّوأناُّ،ُّوالذيُّحلفت 
ُّمثُّخرجُّمنُّعندهُّحىتُّأتىُّأباُّجهلُّفقال:ُّياُّأباُّاحلكمُّ،ُّماُّرأيكُّفيماُّمسعتُّمنُّحممد؟

ُّ،ُّ ُّفحملنا ُّومحلوا ،ُّ ُّفأطعمنا ُّأطعموا ُّحننُّوبنوُّعبدُّمنافُّيفُّالشرفُّ، قال:ُّماذاُّمسعت؟ُّتنازعنا
َُّتاثيناُّعلىُّالركبُّوكناُّكف ر س ْيُّر هان ؛ُّقالوا:ُّ)مناُّنيبُّيأتيهُّالوحيُّمنُُّّوأعطواُّفأعطيناُّ،ُّحىتُّإذا

ُّاألخنسُّبنُّشريق.ُّ ُّعنه ُّفقام ،ُّ ُّوالُّنصدقه ُّأبدا ُّبه ُّواهللُّالُّنؤمن ُّفمىتُّندركُّهذه؟ ،ُّ السماء!(
ُّانتهى.

ُّمسعُّج ُّ ـــوملا ُّـ ُّرسولُّاهلل ُّاهللُّعنه ُّاآلياتُُّّبريُّبنُّمطعمُّرضي ُّفبلغُّهذه ُّالطور ُّسورة أ ْمُّ﴿ُّيقرأ
ُّغ رْي ُّ ُّم ْن ُّه م ُّ خ ل ق وا ُّأ ْم ُّب لُّال ُُّّش ْيء  ُّو األ ْرض  او ات  ُّالس م  ل ق وا ُّخ  ُّأ ْم *ُّ ْمُّ اخلْ ال ق ون  ُّع ند ه  ُّأ ْم *ُّ ي وق ن ون 
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م ُّ ُّأ ْمُّه  ُّر بِّك  ز ائ ن  ْيط ر ون ﴾ خ  قليبُّأنُّيطريُّ،ُّوذلكُّ كاد:ُّيومئذُّمشرًكاُّ؛ُّقالُّ وكانُّجبريُّ،1ُُّّاْلم ص 
2ُّأولُّماُّوقرُّاإلميانُّيفُّقليب.

التأثريُّالبليغُّيفُّالنفوسُّ؛ُّتعاهدُّالكفارُّأالُّيستمعواُّللقرآنُّ،ُّكماُّأخربُّوملاُّكانُّالقرآنُّيتصفُّهبذاُّ
ُّ ُّالقرآنُّوالغواُّفيهُّلعلكمُّتغلبوناهللُّتعاىلُّعنهمُّبقوله وقالُّالذينُّكفرواُّالُّتسمعواُّهلذا

،ُّوما3ُُّّ
ـهمُّ،ُّوإحساسهمُّبهُّيفُّأعماقهمُّ،ُّولكنهمُّقومُّيستكربونُّعنُّمساعُّاحلق. ُّذاكُّإالُّلتأثريهُّيفُّنفوس 

ُّ
ــنوإذاُّمسعواُّماُّأ ُّدُّأثّـرُّالقرآنُّيفُّبعضُّالنصارىُّفآمنواُّبهُّ،ُّقالُّتعاىلُّعنهمُّوق ــ ــ زلُّإىلُّالرسولُّترىُّـ

أعينهمُّتفيضُّمنُّالدمعُّمماُّعرفواُّمنُّاحلقُّيقولونُّربناُّآمناُّفاكتباُّمعُّالشاهدين
4.ُّ

ُّاملؤمنونُّالذينُّإذاُّذكرُّواضحُّ،ُّقالُّتعاىلُُّّفيهمفتأثريُّالقرآنُُّّاملؤمنونأماُّ اهللُّوجلتُّقلوهبمُّإمنا
وإذاُّتليتُّعليهمُّآياتهُّزادهتمُّإميانا

،ُّوالكالمُّيفُّهذاُّيـطولُّ،ُّوهوُّموجودُّيفُّمظانهُّ،ُّويكفي5ُُّّ
ماتواُُّّمجاعةًُّأن6ُُّّ«يفُّعلومُّالقرآنُّاإلتقان»السيوطيُّرمحهُّاهللُّيفُّكتابهُّجاللُّالدينُّيفُّهذاُّماُّذكرهُّ
ُّف.اهللُّ،ُّوقدُّأفر د ُّأمسائهمُّيفُّمصنمنُّكتابُّعندُّمساعُّآياتُّ

منُّاألمراضُّاحلسيةُّواملعنويةُّ)أيُّالنفسية(ُّ،ُّفأماُُّّكونهُّشفاءُُّّالكرميومنُّوجوهُّإعجازُّالقرآنُّ: ثامنا
ُّسبيلُّ ُّاملطعوماتُّواملشروباتُّوالسلوكياتُّعلى ُّمن ُّمجلة ُّمن ُّالقرآن ُّحذر ُّفقد األمراضُّاحلسية

                                                   
ُّ.37ُُّّ-35ُّسورةُّالطور:1ُُّّ
 (.4853ُُّّ،4023مفرقاُّ،ُّ) رواهُّالبااري2ُّ
 .26ُّسورةُّفصلت:3ُُّّ
 .83ُّسورةُّاملائدة:4ُُّّ
 .2ُّسورةُّاألنفال:5ُُّّ
ُّباب:ُّالنوعُّالرابعُّوالستونُّيفُّإعجازُّالقرآن.6ُّ
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ُّ،ُّوارتكابُّالزناخلمرُّشربُّالوقايةُّمنُّاألمراضُّ،ُّومنُّذلكُّحترميُّ ُّاخلنـزير ،ُّواللواطُُّّاوأكلُّحلم
ُّاحمليض.فرتةُّالنساءُّيفُُّّوكذاُّإتيان

يبُّاإلنسانُّمبرضُّ ُّأ ص  ُّإذا ُّالنيبُّوأما ُّأرشدُُّّفقدُّأرشد ُّكما ،ُّ ُّالفاحتة ُّسورة إىلُّالتداويُّبقراءة
فيهُّشفاءُّللناسالقرآنُّإىلُّالتداويُّبالعسلُّ،ُّ

1.ُّ
ُّاألمراضُّه ُّبلُّإنُّسببُّهذه ،ُّ ُّهلا ُّأفضلُّاألدوية ُّفالقرآنُّهو ُّاألمراضُّالنفسية ُّالبعدُّعنُّوأما و

ومنُّأعرضُّعنُّذكريُّفإنُّلهُّمعيشةُّضنكاالقرآنُّ،ُّ
،ُّومنُّتلكُّاألمراضُّالقلقُّواالكتئاب2ُُّّ

ُّهذهُّ ُّوذلكُّأن ُّذلكُّ، ُّالشهواتُّوغري ُّواالجنرافُّوراء ُّوكرب ُّطمع ُّمن ُّالرديئة ُّواألخالق والسحر
ُّ ُّالروحي ُّوليسُّللاواء ،ُّ ُّالروحي ُّاخلواء ُّنتيجة ُّتعاُّاءوُّداألمراضُّحتصل ُّاهلل ُّإىل ُّالرجوع ُّ،ُّإال ىل

أالُّبذكرُّاهللُّتطمئنُّالقلوباهللُُّّوصدق
3ُُّّ،منُّالقرآنُّماُّهوُّشـفاءُّورحـمةُّللمؤمننيُّوننـزل

4ُّ
ُّ،قدُّجاءتكمُّموعظةُّمنُّربكمُّوشفاءُّملاُّيفُّالصدورُّوهدىُّورمحةُّللمؤمنني

5ُُّّ،ُّقلُّهوُّللذين
آمنواُّهدىُّوشفاء

6.ُّ
ُّال ُّاأللوف  ُّالقرآن ُّبقراءة ُّاهلل ُّشفى ُّباألـوقد ُّأصيبوا ُّممن ُّوالنفسمؤلفة ُّالعضوية ُّــمراض ُّمرِّ ُّعلى ية

،ُّبلُّقدُّصارُّاالستشفاءُّبالقرآنُّم قر راُّيفُّبعضُّالعياداتُُّّويـ مارس ُُّّالعصورُّ،ُّوالُّيزالُّهذاُّي شاهد ُّ
ُّالنفسية.ُّ

                                                   
ُّ.69ُّسورةُّالنحل:1ُُّّ
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ي ــسر ُّحفظ هُّعنُّظهرُّقلبُّملنُّأرادُّذلكُّ،ُّخالفاُّلغريهُّمنُّالكتبُّومنُّوجوهُّإعجازُّالقرآنُّ: تاسعا
ُّالقرآنُّكامالُّيف ُّفقدُّح ف   نُُّّ، ـم  ُّوم  ،ُّ ُّهذا ُّإىلُّيومنا ُّالنبوة ُّالناسُّمنذُّعصر ُّاملالينيُّمن صدور

حفظهُّمنُّهوُّمنُّالـمكفوفنيُّ،ُّومنهمُّمنُّهوُّمنُّاألعاجمُّالذينُّيتكلمونُّاللغةُّالعربيةُّإالُّقليالُّ،ُّ
ُّفسبحانُّمنُّهبرُّبكتابهُّالعقولُّ،ُّوسيستمرُّحفظهُّيفُّصدورُّالناسُّإىلُّهنايةُّالدنيا.

 َيصلُّلغريهُّمنُّالكتبُّإطالقا.ُّ-ولنُُّّ–ملُّوهذاُّالوجهُّمنُّوجوهُّاإلعجازُّ

 فصل في بيان نواقض اإليمان بالرسل
ُّ:أمورفإنُّاإلميانُّهبمُّينتقضُّبأمورُّ؛ُّبإالُُّّيتحققبالرسلُّالُُّّاإلمياناعلمُّرمحكُّاهللُّأنهُّكماُّأنُّ

كانُّالتكذيبُّمتعلقُّبرسولُّواحدُّ،ُُُّّّإنوُّهللُّأيُّتكذيبُّأهنمُّرسلُّمنُّعندُّا،  :ُّتكذيبهماألول
ُّاإلميان ُّالتكذيبُُّّألن ُّيقتضي ُّمنهم ُّبواحد ُّوالتكذيب ،ُّ ُّباجلميع ُّاإلميان ُّيقتضي ُّمنهم بواحد
 .حاصلُّيفُّمجيعُّاألممُّمنُّعهدُّنوحُّإىلُّقيامُّالساعةُّوهذاُّالناقضباجلميعُّ،ُّ

ُّجاءُّبهُّالثاني:  ُّمنُّالشريعةُّ،ُّفلوُّأنُّرجالُّزعمُّأنهُّآمنُّمبا ُّبهُّولوُّكانُّجزءا تكذيبُّماُّجا وا
ُّخُّالنيبُّ ُّملُّيؤمنُّبأنه ُّولكنه ُّبالنيبُّ، ُّالُّيعتربُّمؤمنا ُّيفُّاحلقيقة ُّفهذا ُّ؛ ُّألنُُّّاَتُّاألنبياء ،

1ُّيقتضيُّاإلميانُّمباُّجاءُّبهُّوعدمُّتكذيبهُّيفُّشيءُّمنهُّولوُّكانُّشيئاُّواحدا.ُّاإلميانُّبالنيبُّ

،ُّولكنهُّمرسلُّمنُّربهُُّّحممدُّأنُّلشريعتهمُّ،ُّفلوُّأنُّرجالُّزعمُّأنهُّآمنُّبُّاالنقيادعدمُّ:ُّالثالث
،ُّالُّي عدُّمؤمناُّحىتُّينقادُّلشريعتهُّ،ُّفإنُّدليلُّاإلميانُّالعملُّنُّهذاُّالرجلُّالعملُّبشريعتهُّ،ُّفإُّأىب

                                                   
ُّ–لـبُّبـنُّعلـيُّعـواجيُّ،ُّالناشـر:ُّدارُّالنصـيحةُّ،ُّد.ُّغا«ُّاملتنبئونُّيفُّاإلسالمُّوخطرهمُّعلـىُّالفكـرُّواجملتمـع»يراجعُّللفائدةُّكتاب1ُُّّ

 املدينة.
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الُّي عتربُّمسلماُّمعُّكونهُّآمنُّبأنُّابنُّأخيهُّرسولُّمنُّعندُّاهللُُّّطالبُّعمُّالنيبُُّّوهلذاُّفإنُّأبا
ُّاآلباءُّ ُّدين ُّبرتك ُّالناس ُّي عريه ُّولئال ُّلقومه ُّتقليدا ُّلشريعته ُّاالنقياد ُّأىب ُّألنه ُّإال ُّذاك ُّوما ،ُّ حقا

 داد.واألج
وهذاُّالفعلُُّّالتعديُّعليهمُّيفُّحياهتمُّ،ُّتنقصهمُّأوُّهمُّ،ُّبسبهمُّأوُّاالستهزاءُّهبمُّأوُّ ُّإيذا: الرابع
ُّ.1قالُّتعاىلُّ﴿قلُّأباهللُّوآياتهُّورسولهُّكنتمُّتستهزئونُّ*ُّالُّتعتذرواُّقدُّكفرَتُّبعدُّإميانكم﴾كفرُّ،ُّ

ُّف: خامسال ُّتعظيمهم ُّأي ،ُّ ُّفيهم ُّالعباداوُّالغلو ُّمن ُّبصرفُّشيء ،ُّ ُّالشرعي ُّاحلد ُّ،ُُّّق تُّهلم
ُّهلمُّوالطوافُّبقبورهمُّوالذبحُّهلمُّ،ُّأوُّوصفهمُّبشيءُّمنُّصفا الربُّعزُُّّتكدعائهمُّوالسجود

ُّشركُّيفُّ ُّكله ُّفهذه ُّذلكُّ، ُّوحنو ُّيتصرفونُّيفُّالكونُّ، ُّأو ُّيعلمونُّالغيبُّ، ُّأهنم ُّكادعاء وجلُّ،
ُّالعبادةُّويفُّأمساءُّاهللُّوصفاته.

 تنبيه
ُّسواءُّكا ُّأوُّمنُّليسواُّالغلوُّيفُّالصاحلنيُّمنُّأعظمُّأسبابُّاالحنرافُّ، ُّأنبياء نُّيفُّحقُّمنُّكانوا

حمدُّـنوحُّإىلُّأمةُّمأمةُّوهوُّالذيُّأدىُّبكثريُّمنُّاألممُّإىلُّالوقوعُّيفُّالشركُّ،ُّبدءاُّمنُّ،ُّبأنبياءُّ
ُُّّفقدُّكانُّمنش ُُُّّّؤ، ُّالصاحلنيُّ، ُّمنُّتعظيم ُّوالسالم ُّالصالة ُّالشركُّيفُّعهدُّنوحُّعليه يفُّكما

ُّالُّتذر ُّقولُّاهللُّتعاىلُّصحيحُّالبااريُّعنُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهماُّيفُّتفسريُّ نُّآهلتكمُّوقالوا
نُّودًّاُّوالُّسواعاُّوالُّيغوثُّويعوقُّونسراوالُّتذر ُّ

أمساءُّرجالُّصاحلنيُّمنُّقومُّنوحُّ،ُّفلماُُّّ:قال2ُّ
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ُّانص 1ُُّّهلكوا ُّأن ُّإىلُّقومهم ُّالشيطان ُّأنصاباأوحى ُُّيلسون ُّاليتُّكانوا ُّإىلُّجمالـ سهم ُّومسوها2ُُّّبوا ،
4ُّع بدت.3ُّالعلمُّذاُّهلكُّأولئكُّوتـنس خبأمسائهمُّ،ُّففعلواُّ،ُّفلمُّت عبدُّ،ُّحىتُّإ

وروىُّابنُّجريرُّبإسنادهُّإىلُّالثوريُّعنُّموسىُّعنُّحممدُّبنُّقيسُّأنهُّقالُّعنُّيغوثُّويعوقُّونسرا:ُُّّ
كانواُّقوًماُّصاحلنيُّمنُّبينُّآدمُّ،ُّوكانُّهلمُّأتباعُّيقتدونُّهبمُّ،ُّفلماُّماتواُّقالُّأصحاهبمُّالذينُّكانواُّ

ُّإىل ُّلوُّصورناهمُّكانُّأشوقُّلنا ُّوجاءُُّّيقتدونُّهبم: ُّماتوا ُّفلما ،ُّ ُّفصّوروهم ُّذكرناهمُّ، ُّإذا العبادة
ُّإليهمُّإبليسُّ،ُّفقال:ُّإمناُّكانواُّيعبدوهنمُّ،ُّوهبمُّي ُّ 5ُّ.فعبدوهمسقونُّاملطرُّ،ُّآخرونُّدب 
قوًماُّصاحلنيُّيفُّقومُّنوحُّعليهُّالسالمُّ،6ُُّّوقالُّابنُّالقيم:ُّقالُّغريُّواحدُّمنُّالسلف:ُّكانُّهؤالء

7ُّرواُّمتاثيلهمُّ،ُّمثُّطالُّعليهمُّاألمدُّفعبدوهم.فلماُّماتواُّعكفواُّعلىُّقبورهمُّ،ُّمثُّصوُّ
ُّقالُّابنُّ ُّالشركُّوعبادةُّاألصنامُّيفُّقومُّنوحُّتــتابعُّالناسُّعلىُّذلكُّوانتشرُّبينهمُّكما وبعدُّنشوء

ُّالعربُّبعد ُّ ُّنوحُّيف ُّقوم ُّاليتُّكانتُّيف ُّصارتُّاألوثان ُّاهللُّعنه: ُّفكانت8ُُّّعباسُّرضي ُّو د ُّأما ،

                                                   
 أيُّماتوا.1ُّ

أيُّاصنعواُّأنصاباُّ،ُّوهيُّمتاثيلُّتصنعُّعلىُّهيئتهمُّمثُّتـنصبُّيفُّاجملـالسُّلرياهـاُّالنـاسُّفيقتـدواُّهبـمُّيفُّأفعـاهلم!ُّوهكـذاُّدخـلُّعلـيهم2ُُّّ
ُّالشيطان.

 قالُّمقيده:ُّوسببُّالتحولُّوالتحريفُّهوُّعدمُّاحلف .«.ُّالنهاية»ل.ُّانظرُّأيُّحتولُّمنُّحالُّإىلُّحا3ُّ

ُّ(.4920رواهُّالبااريُّ)4ُّ
ُّ.24ُّ،ُّتفسريُّسورةُّنوح:ُّ«ُّتفسريُّابنُّجرير»5ُّ
ُّأيُّودًّاُّوسواعاُّويغوثُّويعوقُّونسرا.6ُّ

ُّ،ُّحتقيقُّحممدُّحامدُّالفقي.1/184،ُّ)«ُّإغاثةُّاللهفان»7ُّ )ُّ

ُّالمه.أيُّبعدُّذلكُّالزمانُّ،ُّكماُّسيأيتُّيفُّك8ُّ



 نبذة في العقيدة اإلسالمية
 

 

 

ذيلُّ،ُّوأماُّيغوثُّفكانتُّملرادُّمثُّلبينُّغطيفُّباجلرفُّ،ُّوأماُّسواعُّفكانتُّهل1ُّلكلبُّبدومةُّاجلندل
2ُّعندُّسبأُّ،ُّوأماُّيعوقُّفكانتُّهلمدانُّ،ُّوأماُّنسرُّفكانتُّحل مريُّآللُّذيُّالكالع.

3ُّ.ثم اتخذها العرب بعد ذلكوقالُّقتادة:ُّكانتُّهذهُّاآلهلةُّيعبدهاُّقومُّنوحُّ،ُّ
أنُّغالبُّشركُّاألممُُّّ«ُّادُّاملعادزُّ»وبناءُّعلىُّماُّتقدمُّمنُّاحلقائقُّالتارُييةُّ،ُّفقدُّقررُّابنُّالقيمُّيفُّ

4ُّكانُّمنُّجهةُّالصورُّوالقبور.
ُّ ُّالغلو ُّعن ُّقبلنا ُّالكتابُّمن ُّأهل ُّاهلل ُّهنى ُّوقد ُّالدين ُّأمور ُّويفُّسائر ُّاألنبياء ُّيف ،ُّ ُّعموما فلمُّ،

قلُّياُّأهلُّالكتابُّالُّتغلواُّيفُّدينكمُّوالُّتــتبعواُّأهواءُّقومُّقدُّقالُّتعاىلُّيستجيبواُّفضل واُّوأضل واُّ،ُّ
وأضلواُّكثرياُّوضلواُّعنُّسواءُّالسبـيلضلواُّمنُّقبلُّ

5.ُّ
اوزواُّاحلدُّيفُّاتباعُّاحلقُّ،ُّوالُّت طروا منُّأ مرَت6ُُّّقالُّابنُّكثريُّرمحهُّاهللُّيفُّتفسريُّهذهُّاآلية:ُّأيُّالَُّت 

يةُّ،ُّكماُّصنعتمُّيفُّاملسيحُّ،ُّوهوُّلـٰهبتعظيمهُّ،ُّفتبالغواُّفيهُّحىتَُّترجوهُّعنُّحيزُّالنبوةُّإىلُّمقامُّاإل
ُّاألنب ُّمن ُّفجــنيب ،ُّ ُّياء ُّشيـوظُُّّإلـٰهاعلتمـوه ،ُّ ُّبشيوخكم ُّالقتدائكم ُّذلكُّإال ُّوما ،ُّ ُّاهلل ُّدون من

ُّ.كالمهُُّّالضاللُّ،ُّالذينُّهمُّسلفكمُّممنُّضلُّقدمياً.ُّانتهى
ُّاهللُّوقالُّ ُّرمحه ُّالنساء ُّآية ُّعلىُّاهللُّإالُّيفُّتفسري ُّيفُّدينكمُّوالُّتقولوا ُّأهلُّالكتابُّالُّتغلوا يا
ُّ:احلق

                                                   
ُّموضعُّيفُّمشالُّجزيرةُّالعرب.1ُّ

ُّ(.4920رواهُّالبااريُّ)2ُّ
ُّ.24ُّ،ُّتفسريُّسورةُّنوح:ُّ«ُّتفسريُّابنُّجرير»3ُّ
ُّبريوت.ُّ–(ُّ،ُّالناشر:ُّمؤسسةُّالرسالة3/458ُّ«ُّ)زادُّاملعاد»4ُّ

ُّ.77ُّسورةُّاملائدة:5ُُّّ
ُّاإلطراءُّهوُّجماوزةُّاحلدُّيفُّاملدح.6ُّ
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ءُّ،ُّوهذاُّكثريُّيفُّالنصارىُّ،ُّفإهنمَُّتاوزواُّاحلدُّيفُّعيسىُّتعاىلُّأهلُّالكتابُّعنُّالغلوُّواإلطراُّىينه
حىتُّرفعوهُّفوقُّاملنـزلةُّاليتُّأعطاهُّاهللُّإياهاُّ،ُّفنقلوهُّمنُّحيزُّالنبوةُّإىلُّأنُّاَتذوهُّإلـٰهاُّمنُّدونُّاهللُّ،ُّ

ُّم ُّوأشياعه ُّأتباعه ُّيف ُّغلوا ُّقد ُّبل ،ُّ ُّيعبدونه ُّكما ُّفيهمُّـيعبدونه ُّفادعوا ،ُّ ُّدينه ُّعلى ُّأنه ُّزعم من
تبعوهمُّيفُّكلُّماُّقالوهُّسواءُّكانُّحقًاُّأوُّباطاًلُّ،ُّأوُّضالاًلُّأوُّرشاداُّ،ُّأوُّصحيحًاُّأوُُّّالعصمةُّ،ُّوا

اَتذواُّأحبارهمُّورهباهنمُّأرباباُّمنُّدونُّاهللكذباُّ،ُّوهلذاُّقالُّاهللُّتعاىلُّ
1.ُّ

قال:ُّالُّتطروّنُّكماُّأطرتُّالنصارىُّعيسىُُّّمثُّساقُّحديثُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهُّ،ُّأنُّرسولُّاهللُّ
ُّانتهى. 2مناُّأناُّعبدُّ،ُّفقولوا:ُّعبدُّاهللُّورسوله.بنُّمرميُّ،ُّفإا

                                                   
 .31ُّسورةُّالتوبة:1ُُّّ
ُّ(.2787(ُّ،ُّوالدارميُّ)1/55لف ُّلهُّ،ُّوأمحدُّ)(ُّوال3445رواهُّالبااريُّ)2ُّ
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 1اإليمان بالرسلثمرات بيان في  فصل
 اإلميانُّبالرسلُّلهُّمثراتُّجليلةُّ،ُّمنها:

ُّالرسلُّليهدوهمُّإىلُّصراطُّاهللُّ،ُّ العلمُّبرمحهُّاهللُّتعاىلُّوعنايتهُّبعبادهُّ:األولى حيثُّأرسلُّإليهم
 .بنفسهُّمعرفةُّذلكُّيستطيعلعقلُّالبشريُّالُّألنُّا،ُُّّبينواُّهلمُّكيفُّيعبدونُّاهللوي ُّ،ُُّّتعاىل

 .شكرهُّتعاىلُّعلىُّهذهُّالنعمةُّالكربىُّ:الثانية
ألهنمُّرسلُّاهللُّ،ُُّّوالثناءُّعليهمُّمباُّيليقُّهبم وتعظيمهم حمبةُّالرسلُّعليهمُّالصالةُّوالسالمُّ:الثالثة
 .ذلكسبيلُّ،ُّوجاهدواُّيفُُّّوالنصحُّلعباده،ُُّّوتبليغُّرسالته،ُُّّوألهنمُّقامواُّبعبادته،ُُّّتعاىل

الدينُّالصحيحُّالذيُّارتضاهُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُّ،ُّوذلكُّبالعملُّمباُّأمرتُّبهُّ اهلدايةُّإىلالرابعة: 
ُّالرسلُّعليهمُّالصالةُّوالسالمُّمنُّالشرائعُّاملنزلة.

ُُّّالخامسة: ُّوالسالم ُّالصالة ُّعليهم ُّباألنبياء ُّاالقتداء ُّعباداتُّ، ُّمن ُّبه ُّجا وا عماُُّّوسؤاهلمفيما
كماُّقالُّبعدُّمماهتمُّ،ُُُّّّ-وهمُّالعلماءُُّّ–والرجوعُّإىلُّورثتهمُُّّ،حياهتمُُّّيفأشكلُّمنُّأمورُّالدينُّ

ُّ.3،ُّوقالُّ﴿منُّيطعُّالرسولُّفقدُّأطاعُّاهلل﴾2ُّتعاىلُّ﴿أولئكُّالذينُّهدىُّاهللُّفبهداهمُّاقتده﴾

                                                   
 .99ُّالبنُّعثيمنيُّ،ُّصُّ«ُّشرحُّثالثةُّاألصول»هذاُّالفصلُّمستفادُّأكثرهُّمن1ُُّّ
 .90ُّسورةُّاألنعام:2ُُّّ
 .80ُّسورةُّالنساء:3ُُّّ
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 1في الرد على شبهة المكذبين بالرسل فصل
وقدُّذكرُّاهللُّتعاىلُّ،ُّالبشرُُّّيكونونُّمن زاعمنيُّأنُّرسلُّاهللُّتعاىلُّال،ُّهمُّل ُّس ُّبُّاملعاندونُّر ُّوقدُّكذ ُّ
ُّالز ُّ ُّاهْل د ىُّإ ال ُّأ ن و م ا﴿ُّعمُّوأبطلهُّبقولههذا ُّج اءه م  ُّإ ْذ ن وْا ُّأ نُّيـ ْؤم  ُّالن اس  رًاُّ م ن ع  ُّالل ه ُّب ش  ُّأ بـ ع ث  ق ال وْا
ُُّّ*ُّرسوال ُّيف  ُّ ق لُّل ْوُّك ان  ُّل ُُّّمالئكةٌُّاأل ْرض  ئ نِّني  ُّم ْطم  منـزُّمي ْش ون  اءُّم ل ًكاُّر س والًُُّّمِّن ُّ ْلن اُّع ل ْيه  ،2ُُّّ﴾الس م 

ُّالز ُّ ُّأنُّيكونفأبطلُّاهللُّتعاىلُّهذا ُّ عمُّبأنهُّالُّبد إىلُّأهلُُّّرسلٌُّألنهُّم ُّمنُّجنسهمُّ،ُّالرسولُّبشرًا
ُُّّاألرض ُُّّوهمُّبشر، ُّاألرضُُّّولو، ُّأهل ُّل كان ُّنـز ُّمالئكة ُّملًكا ُّالسماء ُّاهللُّعليهمُّمن ،ُُّّرسوالل

 .ليكونُّمثلهم

                                                   
 .99ُّالبنُّعثيمنيُّ،ُّصُّ«ُّشرحُّثالثةُّاألصول»هذاُّالفصلُّمنقولُّمن1ُُّّ
ُّ.95ُُّّ-94ُّ:سورةُّاإلسراء2ُّ


