
 ام األنبياء الكر بين العالقة نبذة في 
 1)عليهم الصالة والسالم(ومحمد،  والمسيحموسى 

*** 

 سم اهلل الرحمن الرحيمب

 أما بعد: ،والصالة والسالم على مجيع أنبياء اهلل ،احلمد هلل

 املسيح وحممد )صلى اهلل عليهما وسلم( تتضح مبعرفة عشراألنبياء الكرام موسى و فإن العالقة بني 
 أمور:

*** 

 كما قال تعاىل ﴿ولقد فضلنا بعض النبيني على بعض﴾.  ،فضل بعض النبيين على بعضأن اهلل  .1

*** 

صلى  ،نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممدوهم  ،وهم خمسةأولو العزم  هم أفضل الرسلأن  .2
يف سورة األحزاب ويف سورة  ؛يف موضعني من القرآن وقد ذكرهم اهلل تعاىل ،اهلل عليهم وسلم

نَا ِمَن النَّبِيِّنَي ِميثَاقَ ُهم  َوِمنَك َوِمن نُّوح   َوِإذ  يف قوله ﴿ ،الشورى َوإِب  َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اب ِن  َأَخذ 
َوَما َوصَّي  َنا بِِه إِب  َراِهيَم  مَِّن الدِّيِن َما َوصَّى بِِه ُنوًحا َوالَِّذي َأو َحي  َنا ِإلَي كَ  َشرََع َلُكمويف قوله ﴿ ،َمر ََيَ﴾

 الدِّيَن َوال تَ تَ َفرَُّقوا فِيِه﴾. َوُموَسى َوِعيَسى َأن  أَقِيُموا

*** 

                                                             
وهو يستحق  ،وهذا فيه زيادة تشريف وثناء عليه ،مإل األعلى وهم املالئكة ثناء اهلل عليه يف ال ومعىن الصالة على النيب ه 1

 ألن اهلل هدى الناس به إىل الدين الصحيح. ،ذلك
 مثل الطعن فيه وحنو ذلك. ،ومعىن )وسلَّم( هذا دعاء أيضا أن يُ  َس  لِّمه اهلل من اآلفات

 وَسلِّمه من اآلفات. ،كتكعند مالئعلى نبيك  فيكون املعىن اإلمجايل جلملة )صلى اهلل عليه وسلم( أي: اللهم اثنِ 
 .حرتامالتوقري واال ُتفيدوهذه اجلملة 

 



فإنه  أما نوحف ،هنم من أويل العزم واضحةودالئل تفضيل هؤالء اخلمسة على غريهم من األنبياء وكو 
وقد لبث حنو عشرة  ،عبادة غري اهللوهو  ،أول رسول بُعث إىل أهل األرض بعدما طرأ الشرك عليهم

 قرون يدعو إىل التوحيد.

*** 

وهلذا أخرب تعاىل عنه أنه جعل يف ذريته النبوة  ،بعده واأت الذيناألنبياء مجيع فإنه أبو  وأما إبراهيم
 .ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا يف ذريتهما النبوة والكتابقال تعاىل  ،والكتاب

لشدة صدقه يف معاملته  ،وهي صيغة مبالغة من الصِّدق ،عليه السالم كان ِصدِّيقاكما أن إبراهيم 
وإذ ابتلى إبراهيم ربه وقوله  ،وإبراهيم الذي وفَّ ىوقد شهد له اهلل بذلك يف قوله تعاىل  ،مع ربه

مر استجابة ألمنها رضاه بذبح ولده  ،ودالئل صدقه يف معاملته مع ربه عديدة ،هنمَّ  بكلمات فأت
 وصربه على مفارقة األهل والوطن فرارا بدينه. ،وصربه على اإللقاء يف النار ،ربه

*** 

وأما موسى وعيسى عليهما الصالة والسالم فوجه تفضيلهما على غريمها من األنبياء أن اهلل تعاىل 
و أفضل الكتب بعد القرآن وهى موسى وأنزل عل ،وهي أمة بين إسرائيل ،أمة عظيمةسلهما إىل أر 

 ، كما أنزل على عيسى اإلجنيل، وهو متمم للتوراة.التوراة

 وقد لقيا يف سبيل حتمل أعباء الدعوة من املشاق الشيء العظيم مما هو مذكور يف القرآن العظيم.

*** 

ألن اهلل مل يتخذ  ،إبراهيم وحممد عليهما الصالة والسالم ،نالخليالهما أفضل الرسل قاطبة أن  .3
 خليلني إال مها عليهما الصالة والسالم.

*** 

ميع اخللق أوهلم  قد فضله اهلل على جف ،)عليه الصالة والسالم(محمد هو أفضل الخليلين أن  .4
: )أنا سيد ولد )عليه الصالة والسالم(كما قال   ،فهو إمامهم وسيدهم ،، األنبياء وغريهموآخرهم

 آدم يوم القيامة(.



*** 

اختصه اهلل بآيات تفوق على سائر األنبياء أن اهلل تعاىل  )عليه الصالة والسالم(ومن دالئل تفضيله 
 ،، وأعظمها القرآن الكرَيمن عليها أكثر ما آمن عليه البشروآ ،تلك اليت آتاها اهلل غريه من األنبياء

 أما القرآن فآية خالدة. ،ومن املعلوم أن آيات األنبياء انتهت مبوهتم

*** 

فيه ما تفرق يف  مع جعلى سائر األنبياء أن اهلل تعاىل  )عليه الصالة والسالم( تفضيلهومن دالئل  .5
وهي أعلى  - خلة   الفأما  ،وهو ال ُخلَّة والكالم والنبوة والرسالة ،غريه من األنبياء من اخلصائص

وهو يشرتك يف هذه اخلصلة مع إبراهيم عليه الصالة  ،واهلل خليله ،فهو خليل اهلل -درجات احملبة 
 .والسالم

*** 

وهو يشرتك يف  ،فقد كلمه اهلل يوم ُعرِج به إىل السماء وفرضت عليه الصلوات اخلمس ؛الكالم وأما
 عليه الصالة والسالم. موسىهذه اخلصلة مع 

*** 

بلغ ما أنزل إليك  النبيأيها  يا﴿كقوله تعاىل   ،وأما وصفه بالنبوة والرسالة فمعلوم من آيات كثرية
 .﴾رسوالللناس  وأرسلناك﴿وقوله  ،﴾ربكمن 

*** 

ينا حممد    جتمع يف نيب قط إال يف نب مل ت ،ال ُخلَّة والكالم والنبوة والرسالة ،وهذه الصفات األربع
 ، وهذا من دالئل تفضيله على سائر األنبياء.)عليه الصالة والسالم(

*** 

النيب حممد )عليه الصالة والسالم( على مجيع األنبياء أن اهلل أرسله إىل الناس   تفضيلومن دالئل  .6
، عيسى ابن مرَي أرسله اهلل فمثال، إىل أقوامهم خاصة كانوا يُبعثوناألنبياء   من سبقه من فإنكافة، 

، بين إسرائيل حممد فأرسله اهلل إىل الناس كافةأما  ،وكذلك األمر بالنسبة ملوسى ،إىل بين إسرائيل



، قال اهلل لنبيه وهكذا ،األبيض واألسود ،والعجمالعرب  ،اجلن واإلنس ،وغري بين إسرائيل
 ﴾.كافة﴿وأرسلناك للناس 

*** 

النيب حممد )عليه الصالة والسالم( على مجيع األنبياء أنه خامت األنبياء، فال نيب  تفضيلومن دالئل  .7
فالعامل كله حباجته، ليعرفوا الطريق املؤدي إىل اجلنة، وال ُم باعد وقد نسخ اهلل الشرائع بشريعته، بعده، 

 هلم عن النار.

*** 

النيب حممد )عليه الصالة والسالم( على مجيع األنبياء أن اهلل أرسل معه القرآن،  تفضيلومن دالئل  .8
أ كالم اهلل وحفظه من التحريف والضياع والتبديل والتغيري، فالنص القرآين كما هو، فمن أراد أن يقر 

فعليه بالقرآن، وأما ما سبقه من الكتب فقد تعرضت للضياع والتحريف، ومل يبق إال أخبار كتبها 
رجال من ذاكرهتم ومما مسعوه ممن قبلهم، أشهرهم كتاب يوحنا ومرقس ولوقا ومىت، ومل يقل أحد 

 منهم قط إن ما كتبه هو نص اإلجنيل نفسه الذي كان بيد املسيح.

*** 

مجيعا  أن مجيع األنبياءئل تفضيل النيب حممد )عليه الصالة والسالم( على مجيع األنبياء ومن دال .9
)صلى اهلل عليه أن اهلل تعاىل أخذ امليثاق على الرسل مجيعا أنه إذا خرج فيهم النيب حممد و بشروا به، 

ميثاق النبيني ملا وإذ أخذ اهلل والدليل على هذا قول اهلل تعاىل  ،أن يؤمنون به وينصرونه وسلم(
آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤِم  نُ  نَّ به ولتنُصرُنَُّه قال ءأقررمت 

وأخذمت على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
1. 

ألنبياء لَِئن  آتيتكم وتفسري اآلية: واذكر أيها الرسول إذ أخذ اهلل سبحانه العهد املؤكد على مجيع ا
من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول من عندي مصدٌق ملا معكم من الكتب لتؤمنن به ولتنصرنَّه. 

وأنا معكم من  ،واشهدوا على أَم      ِمكم بذلك ،فلما أقرُّوا بذلك قال: فليشهد  بعضكم على بعض
 الشاهدين عليكم وعليهم. 
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وَأَخَذ امليثاق  )صلى اهلل عليه وسلم(، أن يؤمن مبحمد ويف هذا أن اهلل أخذ امليثاق على كل نيب
 على أمم األنبياء بذلك.

وقد ذكر غري واحد من العلماء أن كل معجزة لنيب من األنبياء فهي يف  قال ابن كثري رمحه اهلل:
 ،ابعتهوأُِمر مبت ،وذلك أن كال منهم َبشَّر مببعثه )صلى اهلل عليه وسلم(،احلقيقة معجزة خلامتهم حممد 

َمة مُثَّ َجاءَُكم  َرُسوٌل كما قال تعاىل  َ لََما َءاتَ ي ُتُكم مِّن ِكَتاب  َوِحك  َوِإذ  َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِي ِّني 
مُت  َعَلى ذلكم ِإص رِي قَاُلوا   ِمُننَّ بِِه َولَتَنُصرُنَُّه قَاَل َءأَق  َرر مُت  َوَأَخذ  أَق  َرر نَا قَاَل  مَُّصدٌِّق لِما َمَعُكم  لَتُ ؤ 

َهُدوا  َوأَنَا  َمَعُكم  مَِّن الشَّاِهِدين * فمن توىل بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فَاش 
1.2 

 وقال أيضا يف تفسري اآلية املتقدمة:

هو اإلمام األعظم  ،صلوات اهلل وسالمه عليه دائما إىل يوم الدين ،فالرسول حممد خامت األنبياء
وهلذا كان  ،ال ُمقدَّم على األنبياء كلهم ،صر لكان هو الواجب طاعتهالذي لو ُوِجد يف أي ع

وكذلك هو الشفيع يف احملشر يف إتيان الرب جل  ،إمامهم ليلة اإلسراء ملا اجتمعوا ببيت املقدس
والذي حييد عنه أولو  ،الذي ال يليق إال له 3وهو املقام احملمود ،جالله لفصل القضاء بني عباده

فيكون هو املخصوص به صلوات اهلل وسالمه  ،حىت تنتهي النوبة إليه ،العزم من األنبياء واملرسلني
 4عليه.

*** 

رت به وذكرت بشَّ قد أن التوراة واإلجنيل  النيب حممدا )صلى اهلل عليه وسلم( ومن دالئل عظم قدر .11
وهذا قدر زائد على جمرد  ،ومها أقرب الكتب إىل القرآن الكرَي وإىل وقت خروج النيب  ،صفته

الَِّذيَن قال اهلل تعاىل  ،أخذ امليثاق عليهم يف حياهتم أن يؤمنوا به وينصروه إذا خرج وهو فيهم
جِنيِل يَأ مُ  ُتوبًا ِعنَدُهم  يف الت َّو َراِة َواإل ِ ُمِّيَّ الَِّذي َيَُِدوَنُه َمك  رُُهم بِال َمع ُروِف َويَ ن  َهاُهم  َعِن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّيبَّ األ 
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ََباِئَث َويَ  َغ اَلَل الَّيِت َكاَنت  َعَلي ِهم  َفالَِّذيَن ال ُمنَكِر َوحيُِلُّ هَلُُم الطَّيَِّباِت َوحيَُرُِّم َعَلي ِهُم اخل  َرُهم  َواأل  َضُع َعن  ُهم  ِإص 
ال ُمف ِلُحونآَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َوات َّب َُعوا النُّوَر الَِّذي أُنزَِل َمَعُه أُولََِٰئَك ُهُم 

1. 

األنبياء بشروا أممهم ببعثه  يف كتب قال ابن كثري يف تفسري اآلية املتقدمة: وهذه صفة حممد 
 انتهى. .م وأحبارهموأمروهم مبتابعته، ومل تزل صفاته موجودة يف كتبهم يعرفها علماؤه

أقول: واألناجيل املتوافرة بأيدي اليهود والنصارى اليوم، وكذلك التوراة املتوافرة بأيدي اليهود، كلها 
 :الكتابنيذين  َٰ هيف وهي مذكورة ، تتضمن ما يقرب من ثالثني إشارة إىل النيب حممد 

 2إشارات وبشارت بنبوة محمد )صلى اهلل عليه وسلم( في التوراة واألناجيل المعاصرة 

 The amazing prophecies of Muhammad in the Bible3 

عيسى ابن مرَي، واليت تعترب وسى ولفعلى هذا فإن اإلميان مبحمد واتِّباع شريعته ليس إال طاعة مل

 يف احلقيقة، إذ هو الذي أرسله بذلك. طاعة هلل

عيسى ابن مرَي، واليت تعترب وسى ولواالمتناع عن الدخول يف دين اإلسالم هو يف احلقيقة معصية مل

 معصية هلل يف احلقيقة.

وبناء على هذا فمن دخل يف اإلسالم فقد كسب اإلميان بالنبيني عيسى وحممد، ومن امتنع فقد 

 وكان من الكافرين املستحقني لدخول النار، وياهلا من خسارة.خسر النبيني عيسى وحممد، 

*** 
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 )صلى اهلل عليه وسلم( –عيسى ابن مريم بالنبي محمد المسيح ِبشارة 

قًا لَِّما  قال اهلل تعالى: َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم يَا بَِني ِإْسَرائِيَل إِنِّي رَُسوُل اللَِّه إِلَْيُكم مَُّصدِّ

ْورَاِة  ًرا ِبَرُسوٍل يَْأِتي ِمن بَ ْعِدي اْسُمُه َأْحَمدُ بَ ْيَن َيَديَّ ِمَن الت َّ نَاِت قَاُلوا  َوُمَبشِّ ا َجاَءُهم بِاْلبَ ي ِّ فَ َلمَّ

َذا ِسحْ  ٌر مُِّبينهََٰ
1. 

ر أيها الرسول لقومك حني قال عيسى ابن مرَي لقومه: إين رسول اهلل واذكُ   تفسري اآلية الكرمية:
، وهو اسم آخر للنيب 2ومبشرا بقدوم رسول  بعدي امسه "أمحد" ،إليكم مصدِّقًا ملا جاء يف التوراة

باآليات الواضحات قال  )صلى اهلل عليه وسلم(فلما جاء حممد  ،)صلى اهلل عليه وسلم(حممد 
.  الكافرون: ه ذا الذي جئتنا به سحٌر بَ     نيِّ

*** 

هذه أهم دالئل تفضيل النيب حممد )عليه الصالة والسالم( على من سبقه من األنبياء، ومجيعهم هلم 

االحرتام والتفضيل، وهم صفوة خلق اهلل، َيب على من أراد النجاة يف اآلخرة اإلميان هبم مجيعا، 

هم وهو اإلسالم، ألن اإلسالم ناسخ ملا قبله من الشرائع واألديان، وقد جعله دخول يف دين آخرِ وال

 مت الكالم حبمد اهلل. اهلل للناس كلهم، وال دين بعده.
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 . 6الصف: سورة  1
وبه  ،«حممد»وأشهر أمساء النيب حممد هو امسه هذا  ،وهكذا كل عظيم فله أمساء متعددة ،له أمساء كثرية محمدالنيب  2

 .مسي يف التوراة صرحيا

ومنها املاحي واحلاشر والعاقب )أي  ،ومنها املتوكل ،عيسى ابن مرَيالذي مساه به املسيح  االسموهو  أحمدومنها 
 .نيب التوبة ونيب الرمحة ونيب امللحمة والفاتح واألمنيومنها  ،أحد(الذي ليس بعده 

وسيد ولد  ،املنري والسراج ،وعبد اهلل ،والضَّحوك ،والقاسم ،والنذير ،والبشري ،واملبشر ،ويُلحق هبذه األمساء الشاهد
 نرتك ذكرها طلبا لالختصار.من األمساء ها غري هناك و  ،وصاحب املقام احملمود ،وصاحب لواء احلمد ،آدم
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