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 لــــس  ر  ــاإليمان بالالركن الرابع: 
إليهُّمنُّالبشرُُّّوحينُّأ ُّم ُُّّ:واملرادُّهنا،ُُّّبإبالغُّشيءُّبعوثمـال وهوُّ(لرس ُّم ُّ)مبعىنُُّّ(رسول)مجعُُّّلــــس ُّالر ُّ

1ُّ.ه ُّبتبليغ ُّ رــم ُّوأ ُّ،ُُّّبشرع ُّ

 في النبوات فائدةستة عشر 

 الغاية من إرسال الرسل  .1
،ُّإىلُّماُّفيهُّصالحُّمعاشهمُّومعادهمُّيفُّتبليغُّشرعهُّإليهمُّوإرشادهمُُّّللههُّالرسلُّوسائطُّبنيُّاهللُّوبني

مصاحلُّدُّتنتظمُّبهُّوح ُّم ُّعامُُّّبتشريعالُّميكنُّأنُّتستهلُّعهوهلمُّفالناسُّمهماُّأوتواُّمنُّالعلمُّوالذكاءُّألنُّ
ُّيكونُّاألمةُّ ُّاهللُّفهوُّاحلكيمُّاخلبريُّالعليمُّمبص،ُّعهولُّالبشرُّقاصرةُُّّألنوذلكُّ،ُّعلىُّأحسنُّما احلُّأما
ُّ.2اخلبري﴾ُّاللطيفقالُّتعاىلُّ﴿أالُّيعلمُّمنُّللقُّوهوُّ،ُّللههُّ

كماُّقالُّ،ُُّّوهبذاُّكانواُّحجةُّهللُّعلىُّالناسُّ،ُّفمنُّرمحةُّاهللُّتعاىلُّأنُّأرسلُّالرسلُّليبلغواُّالناسُّماُّينفعهمُّ
ُّ.3تعاىلُّ﴿رسالُّمبشرينُّومنذرينُّلئالُّيكونُّللناسُّعلىُّاهللُّحجةُّبعدُّالرسلُّوكانُّاهللُّعزيزاُّحكيما﴾

                                              
 .59ُّنُّعثيمنيُّ،ُّصُّالب«ُّشرحُّثالثةُّاألصول»انظر1ُُّّ
ُّ.11ُّسورةُّامللك:2ُُّّ
ُّ.169ُّسورةُّالنساء:3ُُّّ
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 الفرق بين النبي والرسولبيان  .2
التلفُّالعلماءُّرمحهمُّاهللُّيفُّتعريفُّالنيبُّعلىُّعدةُّأقوالُّ،ُّوالذيُّالتارهُّشيخُّاإلسالمُّابنُّتيميةُّرمحهُّ
ُّ،ُّلينهلهُّإىلُّاملؤمننيُّالذينُّعندهُّ،ُّكأنبياءُّبينُّإسرائيلُّ،ُّ اهللُّهوُّأنُّالنيبُّهوُّالذيُّأ وحىُّاهللُّإليهُّبوحي 

ُّ.ُّاةُّاليتُّأ نز لتُّعلىُّموسىُّيأمرونُّأقوامهمُّمباُّجاءُّيفُّالتـورُّ
وكذاُّالتلفُّالعلماءُّيفُّتعريفُّالرسولُّعلىُّعدةُّأقوالُّ،ُّوالذيُّالتارهُّشيخُّاإلسالمُّابنُّتيميةُّرمحهُّاهللُّ
هوُّأنُّالرسولُّهوُّالذيُّينبئهُّاهللُّ،ُّمثُّيأمرهُّأنُّيبلغهُّرسالتهُّإىلُّقومُّكافرينُّكماُّحصلُّمعُّنوحُّوإبراهيمُّ

ُّوحممدُّعليهمُّالصالةُّوالسالم.
لصحةُّهذاُّاملعىنُّأنُّنوحاُّو صفُّبالرسالةُّمعُّأنهُّقدُّتهدمهُّأنبياءُّعلىُّمدىُّعشرةُّقرونُّ،ُّمنهمُُّّويشهد

ُّالشركُّيفُّاألرضُّ،ُّ ُّوقع ُّما ُّأول ُّكافرين ُّبـ ــع ثُّلهوم ُّذاكُّإالُّألنه ُّوما ،ُّ ُّالسالم شيثُّوإدريسُّعليهما
ُّخبالفُّمنُّتهدمهُّمنُّاألنبياءُّ،ُّفإهنمُّبـ ــع ـــثواُّإىلُّقومُّمؤمنني.

1ُّلُّرسولُّنيبُّ،ُّوليسُّكلُّنيبُّرسوال.وعلىُّهذاُّفك

ُّ.2قالُّاهللُّتعاىلُّ﴿إناُّأوحيناُّإليكُّكماُّأوحيناُّإىلُّنوحُّوالنبينيُّمنُّبعده﴾،ُُّّأول الرسل نوح .3
ُُّّفيعتذر الشفاعةُّأنُّالناسُّيأتونُّإىلُّآدمُّليشفعُّهلم أنسُّبنُّمالكُّرضيُّاهللُّعنهُّيفُّحديثُّعنوُّ

 3.إىلُّأهلُّاألرض بعثهُّاهللُّرسولأول فإنهُّ،ُّائتواُّنوًحاُُّّ:إليهمُّويهول

ُّعليهُّالسالمُّأولُّرسولُّلبينُّآدم؟فإنُّقيل:ُّأليسُّآدمُّ
ُّالشنهيطيُّرمحهُّاهلل:اإلمامُّفاجلوابُّماُّقالهُّ

ُّالظاهرُّأنهُّالُّطريقُّللجمعُّإالُّمنُّوجهني:
لاألول لُّيفُّاألرضُّ،ُّويدلُّهلذاُّاجلمعُّماُّثبتُُّّ:ُّأنُّآدمُّأ رس  لزوجهُّوذريتهُّيفُّاجلنةُّ،ُّونوحُّأولُّرسولُّأ رس 
ُّال ُّأوُّيف ُّفإنه ،ُّ ُّنوحا ُّائتوا ُّولكن ُّ)ويهول: ُّوغريمها: ُّ...(ُّصحيحني ُّاألرض ُّأهل ُّإىل ُّاهلل ُّبعثه ُّرسول ل

ُّاحلديث.

                                              
ُّالرياض.ُّ–(ُّ،ُّحتهيقُّد.ُّعبدُّالعزيزُّبنُّصاحلُّالطويانُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالعاصمة2/411ُُّّ،414ُّ،ُّ)«ُّالنبوات»انظرُّكتابه1ُُّّ

ومـاُّأرســلناُّمــنُّقولــهُّتعـاىلُّيفُّســورةُّاحلــ ُّ﴿يفُّتفســريُّ«ُّأضــواءُّالبيـان»وانظـرُّلالســتزادةُّيفُّهـذاُّالبــابُّمــاُّقالـهُّالشــنهيطيُّرمحــهُّاهللُّيفُّكتابـهُّ
ُّقبلكُّمنُّرسولُّوالُّنيب﴾.

 .163ُّسورةُّالنساء:2ُُّّ
(ُّ،ُّولفظُّمسلم:ُّفيأتونُّنوحاُّعليهُّالسالمُّ،ُّفيهولون:ُّياُّنوحُّ،ُّأنتُّأولُّالرسلُّإىلُّأهـلُّاألرض153ُّ(ُّ،ُّومسلمُّ)1146ألرجهُّالبخاريُّ)3ُّ

ُّ...ُّاحلديث.
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ُّ ُّلو ُّ)إىلُّأهلُّاألرض( ُّب ع ثُُّّمــلفهوله: ُّعنُّرسول  ُّاالحرتاز ُّبه لغريُّأهلُّاألرضُّلكانُّذلكُّالكالمُّيـ ر د
ُّخمالفتهُّماُّذكرنا.ُّحشواُّ،ُّبلُّي فهمُّمنُّمفهوم ُّ

ُّأ رُّالوجه الثاني ُّأنُّآدم :ُّ لُّإىلُّذريته ُّ،ُّونوحُّهوُّأولُّ،ُّوهمُّعلىُّالفطرةُّس  ملُّيصدرُّمنهمُّكفرُّفأطاعوه
لُّلهومُّكافرينُُّّرسول ُّ ينهاهمُّعنُّاإلشراكُّباهللُّتعاىلُّويأمرهمُّبإلالصُّالعبادةُّلهُّوحدهُّ،ُّويدلُّهلذاُّأ رس 

نوحُّ،ُّوماُّكانُّالناسُّإالُّأمةُّواحدة﴾ُّاآليةُّ،ُّأي:ُّعلىُّالدينُّاحلنيفُّحىتُّكفرُّقومُّالوجهُّقولهُّتعاىلُّ﴿
1ُّاآلية.ُّواهللُّتعاىلُّأعلم.ُّ﴾كانُّالناسُّأمةُّواحدةُّفبعثُّاهللُّالنبينيوقولهُّ﴿

ُّحم  م ٌدُّأ ب اُّأ ح ُّ امقالُّتعاىلُّ﴿،ُُّّمحمد واألنبياء وآخر الرسل  .1  س ول ُّج ال ك ْمُّو ل ك نُّرُّمنُّرُّد ُّك ان 
2.3ُّ﴾الل ه ُّو ل اَت  ُّالن ب يِّني

نُّىُّإليهُّبشريعةُّم ُّأوُّنيبُّيوح ُّ،ُُّّإىلُّقومه ريعةُّمستهلةيبعثهُّاهللُّتعاىلُّبشُّولم تخل  أمة من رسول .9
ُّك لُِّّأ م ة ُّر س واًلُّأ ن ُّ﴿ُّقالُّاهللُّتعاىل،ُُّّقبلهُّليجددها  وقال،1ُُّّ﴾ه ُّو اْجت ن ب وْاُّالط اغ وت ُّاْعب د وْاُّالل ُّ و ل ه ْدُّبـ ع ثـْن اُّيف 

ُّإ ال ُّلالُّف يه ا﴿ُّتعاىل ُّأ م ة  9ُُّّ﴾ن ذ يرُّ و إ نُّمِّْن ُّأ ُّ﴿ُّلُّتعاىلوقاُّ، ُّه ًدىنـزُّإ ن ا ا ُّف يه  ُّالتـ ْور اة  ُّهب  اُّ لْن ا م  َُّي ْك  و ن وٌر
 .6﴾ل ل ذ ين ُّه اد واُّْ الن ب ي ون ُّال ذ ين ُّأ ْسل م واُّْ

ُّإىلُُّّودعوة الرسل واحدة .6 ُّتعاىلُّ،ُّوهيُّالدعوة ُّدلُّعلىُّذلكُّقوله ُّكما ﴿وماُّتوحيدُّاأللوهيةُّ،
ُّ.4ُّأنهُّالُّإلـٰهُّإالُّأناُّفاعبدون﴾أرسلناُّمنُّقبلكُّمنُّرسولُّإالُّنوحيُّإليهُّ

ُُّّالرسالة لحملاصطفاهم اهلل والرسل بشر  .4 ُّعلىُُّّوحباهم، ُّوالصرب ُّبأعبائها ُّالهيام ُّعلى قدرة
ُّ.5قالُّتعاىلُّ﴿اهللُّيصطفيُّمنُّاملالئكةُّرسالُّومنُّالناس﴾،8ُُّّالسيماُّأولوُّالعزمُّمنهم،ُّهاُّمشاقُِّّ

                                              
ُّ.293ُّ،ُّتفسريُّسورةُّالبهرة:ُّ«ُّنأضواءُّالبيا»بالتصارُّيسريُّمنُّكتابه1ُُّّ
ُّ.14ُّ:سورةُّاألحزاب2ُّ
 
ُّ.36ُُّّ:سورةُّالنحل1ُّ
ُّ.21ُُّّ:سورةُّفاطر9ُّ
ُّ.11ُّسورةُّاملائدة:6ُُّّ
 .29ُّسورةُّاألنبياء:4ُُّّ
ُّ.سيأيتُّالتعريفُّهبمُّقريباُّإنُّشاءُّاهلل8ُّ
ُّ.49ُّسورةُّاحل :5ُُّّ
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قالُّتعاىلُّعنُّنبيهُّحممدُّ،ُُّّوهيةُّشيءواألل ليسُّهلمُّمنُّلصائصُّالربوبية،ُُّّوالرسل بشر مخلوقون .8
ُّ- يُّنـ ْفًعاُّو ال ُّض رًّاُّإ ال ُّم اُّش اءُّالل ه ُّ ق لُّال ُّ﴿ُّ-ُّوهوُّسيدُّاملرسلنيُّوأعظمهمُّجاًهاُّعندُّاهلل ُّل نـ ْفس   أ ْمل ك 

ُّم ن ُّاخْل رْي ُّو م ا ُّال ْست ْكثـ ْرت  ُّأ ْعل م ُّاْلغ ْيب  رٌيُّلِّه ْوم ُّم س ين  ُّالس وء ُّإ ْنُّأ ن ْاُّإ ُّ و ل ْوُّك نت  ن ون ُّ ال ُّن ذ يٌرُّو ب ش  وقالُّ،1ُُّّ﴾يـ ْؤم 
ُّإ ّنُِّّ﴿ُّتعاىل ُّ ق ْل ُّر ش ًدا ُّو ال ُّض رًّا ُّل ك ْم ُّأ ْمل ك  ُُّّ*ال ُُّي  ري ّن  ُّل ن ُّإ ّنِّ ُّد ون ه ُّ ق ْل ُّم ن د  ُّأ ج  ُّو ل ْن ُّأ ح ٌد ُّالل ه   م ن 

 .2﴾م ْلت ح ًدا

،ُُّّوغريُّذلكُّالطعامُّوالشراب إىلُّواحلاجةُّواملوتُّمنُّاملرضُّخصائص البشرية همتلحقوالرسل  .5
ُّ و ال ذ ي﴿ُّوالسالمُّيفُّوصفهُّلربهُّتعاىل قالُّاهللُّتعاىلُّعنُّإبراهيمُّعليهُّالصالة ُّو ي ْسه ني  ُّي ْطع م ين  و إ ذ اُُّّ*ه و 

ُّي ْشف نيُّ*ُّم ر ْضت ُّ ُّمث  َُّي ْي ني ُُّّفـ ه و   .3﴾و ال ذ يُّمي  يت ين 

 1.فإذاُّنسيتُّفذكروّن،ُّكماُّتنسونُّ أنسى،ُّإمناُّأناُّبشرُّمثلكمُُّّ:ُّوقالُّالنيبُّ

إ ن ه ُُّّ﴿ُّفهالُّتعاىلُّيفُّنوحُّ،ُُّّفي سياق الثناء عليهمُّبالعبودية لهرسله وقد وصف اهلل تعالى  .14
ُّال ذ يُّ﴿ُّوقالُّيفُّحممدُّ،9ُُّّ﴾ك ان ُّع ْبًداُّش ك ورا ُّاْلف ْرق ان ُّع ل ىنـزُّتـ ب ار ك  ُّ،6ُّ﴾ال ي ك ون ُّل ْلع ال م ني ُّن ذ يرُّع ْبد ه ُّ ل 
ُُّّو يـ ْعه وب ُّ ق ُّاو اذْك ْرُّع ب اد ن اُّإبـْر اه يم ُّو إ ْسح ُّ﴿ُّوإسحاقُّويعهوبُّصلىُّاهللُّعليهمُّوسلمُّوقالُّيفُّإبراهيم أ ْوِل 
ُّو األ ْبص ار 4ُُّّ﴾األ ْيد ي ُّعيسىُّ، ُّيف ُّاوقال ُّمرمي ُّع ل ْيه ُّ﴿ُّبن ُّأ نـْع ْمن ا ُّع ْبٌد ُّإ ال  ُّه و  ُّو ج ع ْلن ا إ ْن ُّلِّب ين  ُّم ث اًل ه 

ُّ.8﴾يلإ ْسر ائ ُّ

ُّاف ُّفلرسلُّعبيدُّهللُّ، الُّدعاءُّوالُّذبحُّوالُّنذرُّوالُّمنُّالعباداتُّ،ُُّّشيءصرفُّهلمُّالُُّيوزُّأنُّي ُّوعليه
ُّ ُّالعباداتُّسجود ُّمن ُّوالُّغريها ُّبلُّ، ،ُّ ُّاهللُّوحده ُّلذلكُّهو ُّاملستحق ُّم ُّوهذا ُّيفُّمجيعُّـأمر ُّعليه جمع

ُّالسماوية ُُُّّّالشرائع ُّتعاىل ُّقال ُّكما ُّنوحي ُّإال ُّرسول ُّقبلكُّمن ُّمن ُّأرسلنا ُّأناُّ﴿وما ُّإال ُّإلـٰه ُّال ُّأنه إليه
ُّ.5فاعبدون﴾

                                              
ُّ.188ُُّّ:سورةُّاألعراف1ُّ
ُّ.22ُّ-21ُّ:سورةُّاجلن2ُّ
ُّ.81ُّ-45راء:ُّسورةُّالشع3ُّ
 (ُّ،ُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّرضيُّاهللُّعنه.942(ُّ،ُّومسلمُّ)141رواهُّالبخاريُّ)1ُّ
ُّ.3ُّ:سورةُّاإلسراء9ُّ
ُّ.1ُُّّ:الفرقان سورة6ُّ
ُّ.19ُُّّ:سورةُّص4ُّ
ُّ.95ُُّّ:الزلرف سورة8ُّ
 .29ُّسورةُّاألنبياء:5ُُّّ
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ُُُّّّوقد فضل اهلل بعض النبيين على بعض .11 ُّعلىُّ، ُّبعضُّالنبيني ُّفضلنا ُّ﴿ولهد ُّتعاىل ُّقال كما
ُّ.1بعض﴾

نوحُّوإبراهيمُّوموسىُّوعيسىُّوحممدُّ،ُّصلىُّاهللُّوهمُّوهم خمسة ، أولو العزم ُّهمُّوأفضل الرسل .12
آنُّ؛ُّيفُّسورةُّاألحزابُّويفُّسورةُّالشورىُّ،ُّيفُّيفُّموضعنيُّمنُّالهرُّ عليهمُّوسلمُّ،ُّوقدُّذكرهمُّاهللُّتعاىل

ُّو م نُّن وح ُّ و إ ذُّْقولهُّ﴿ ُّو م نك  يث اقـ ه ْم ُّم  ُّالن ب يِّني  ُّم ن  ُّم ْرمي  ﴾ أ ل ْذن ا ُّو م وس ىُّو ع يس ىُّاْبن  إ بـْر اه يم  و 
،ُّويفُّقوله2ُُّّ

ُّل ك م﴿ ُّ ش ر ع  ن ا ُّو ال ذ يُّأ ْوح يـْ ُّن وًحا ُّو ص ىُّب ه  ُّم ا ُّالدِّين  ُّو م وس ىُّو ع يس ىُّأ ْنُّ إ ل ْيك ُّمِّن  ُّإ بـْر اه يم  ُّب ه  ُّو ص يـْن ا و م ا
ُّ.3الدِّين ُّو الُّتـ تـ ف ر ق واُّف يه ﴾ أ ق يم وا

ُّ قدُُّّودالئلُّتفضيلُّهؤالءُّاخلمسةُّعلىُّغريهمُّمنُّاألنبياءُّوكوهنمُّمنُّأوِلُّالعزمُّواضحةُّ،ُّفمحمد
ُّتهدمُّالكالمُّعنه.

األرضُّبعدماُّطرأُّالشركُّعليهمُّ،ُّوقدُّلبثُّحنوُّعشرةُّقرونُُّّفإنهُّأولُّرسولُّب عثُّإىلُّأهلُّوأماُّنوحُّ
ُّيدعوُّإىلُّالتوحيد.

ُّإبراهيمُّ ُّالنبوةُُّّوأما ُّجعلُّيفُّذريته ُّأنه ُّألربُّتعاىلُّعنه ُّوهلذا ،ُّ ُّأتىُّبعده ُّممن ُّكلهم ُّاألنبياء ُّأبو فإنه
ُّ.1﴾والكتابأرسلناُّنوحاُّوإبراهيمُّوجعلناُّيفُّذريتهماُّالنبوةُُّّولهد﴿والكتابُّ،ُّقالُّتعاىلُّ

أنُّإبراهيمُّعليهُّالسالمُّكانُّص دِّيهاُّ،ُّوهيُّصيغةُّمبالغةُّمنُّالصِّدقُّ،ُّلشدةُّصدقهُّيفُّمعاملتهُّمعُّكماُّ
ُّ ُّتعاىل ُّقوله ُّبذلكُّيف ُّاهلل ُّله ُّشهد ُّوقد ،ُّ ُُّّوإبراهيم﴿ربه ُُّّ﴾وفـ ىالذي ُّوقوله ُّربهُُّّوإذ﴿، ُّإبراهيم ابتلى

ُّألمرُّرضاهُّبذبحُّولدهُّمنهاُّ،ُّربهُّعديدةُُّّعـــــــم،ُّودالئلُّصدقهُّيفُّمعاملتهُُّّ﴾هنم ُّـفأتبكلماتُّ ــــجابًة استـ
9ُّ،ُّوصربهُّعلىُّاإللهاءُّيفُّالنارُّ،ُّوصربهُّعلىُّمفارقةُّاألهلُّوالوطنُّفراراُّبدينه.ربهُّ

ُّ ُّوالسالم ُّالصالة ُّعليهما ُّوعيسى ُّموسى ُّتعاىلُُّّه ُّـــــفوجُّْوأما ُّاهلل ُّأن ُّاألنبياء ُّمن ُّغريمها ُّعلى تفضيلهما
ينُّإسرائيلُّ،ُّوأنزلُّعليهماُّأفضلُّالكتبُّبعدُّالهرآنُّ،ُّوهيُّأمةُّبُّأرسلهماُّإىلُّأعظمُّأمةُّبعدُّأمةُّحممدُّ

                                              
 .99ُُّّ:سورةُّاإلسراء1ُّ
 .4ُُّّ:سورةُّاألحزاب2ُّ
.ُّسـورةُّاألحهـافُّ﴾فاصربُّكماُّصربُّأولـواُّالعـزمُّمـنُّالرسـل﴿،ُّوانظرُّتهريرُّابنُّكثريُّهلذهُّاملسألةُّعندُّتفسريهُّلهولهُّتعاىل13ُُّّ ُّ:سورةُّالشورى3ُّ

ُّ.39ُّ،ُّاآليةُّ
 .26ُّسورةُّاحلديد:1ُُّّ
واذكـرُّيفُّالكتـابُّ﴿لـهُّتعـاىلُّ،ُّتفسـريُّسـورةُّمـرميُّ،ُّتفسـريُّقوُّ«ُّأضـواءُّالبيـان»انظرُّماُّقالهُّالعالمةُّالشنهيطيُّرمحهُّاهللُّيفُّهذاُّالبابُّيفُّكتابه9ُُّّ

 .﴾إبراهيمُّإنهُّكانُّصديهاُّنبيا
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ومهاُّالتوراةُّواإلجنيلُّ،ُّوقدُّلهياُّيفُّسبيلُّحتملُّأعباءُّالدعوةُّمنُّاملشاقُّالشيءُّالعظيمُّمماُّهوُّمذكورُّيفُّ
1ُّالهرآنُّالعظيم.

ُّاهللُّتعاىلُّ ُّاآلياتُّاليتُّآتاها ُّيفُّكون ُّوذلكُّظاهر ،ُّ ُّوالسالم ُّالصالة وموسىُّأفضلُّمنُّعيسىُّعليهما
ُّأعظمُّمنُّاآلياتُّاليتُّآتاهاُّاهللُّلعيسىُّ،ُّقالُّابنُّتيميةُّرمحهُّاهلل:ُّملوسى

وأهلُّالكتابُّعندهمُّيفُّكتبهمُّأنُّغريُّاملسيحُّأحياُّاهللُّعلىُّيديهُّاملوتىُّ،ُّوموسىُّبنُّعمرانُّمنُّمجلةُّ
هاُّآياتهُّالعصاُّاليتُّانهلبتُّفصارتُّثعباناُّمبيناُّحىتُّبلعتُّاحلبالُّوالع ص يُّاليتُّللسحرةُّ،ُّوكانُّغريُّمرةُّيلهي

 فتصريُّثعباناُّمثُّميسكهاُّفتعودُّعصا.

ُّفإذاُّ ومعلومُّأنُّهذهُّآيةُّملُّتكنُّلغريهُّ،ُّوهيُّأعظمُّمنُّإحياءُّاملوتىُّ،ُّفإنُّاإلنسانُّكانتُّفيهُّاحلياةُّ،
عاشُّفهدُّعادُّإىلُّمثلُّحالهُّاألولُّ،ُّواهللُّتعاىلَُّيييُّاملوتىُّبإقامتهمُّمنُّقبورهمُّ،ُّوقدُّأحياُّغريُّواحدُّمنُّ

نهالبُّلشبةُّتصريُّحيواناُّمثُّتعودُّلشبةُّمرةُّبعدُّمرةُّوتبتلعُّاحلبالُّوالعصيُّفهذاُّاملوتىُّيفُّالدنياُّ،ُّوأماُّا
ُّأعجبُّمنُّحياةُّامليت.

ُّمنُّاملوتىُّعلىُّيدُّموسىُّوغريهُّمنُّأنبياءُّبينُّإسرائيلُّأعظمُّممنُّأحياهمُّ ُّأحيا ُّفاهللُّقدُّألربُّأنه وأيضا
ُّقالُّتعاىلُّ ُّموسىُّلنُّنؤمنُّلكُّحىتُّنرىُّاهللُّوإذ﴿علىُّيدُّاملسيحُّ، جهرةُّفألذتكمُّالصاعهةُُّّقلتمُّيا

اضربوهُّببعضهاُّكذلكُُّّفهلنا﴿،ُّوقالُّتعاىل2ُُّّ﴾تشكرونوأنتمُّتنظرونُّ*ُّمثُّبعثناكمُّمنُّبعدُّموتكمُّلعلكمُّ
ترُّإىلُّالذينُّلرجواُّمنُّديارهمُّوهمُّألوفُّحذرُّاملوتُّفهالُّهلمُُّّأمل﴿،ُّوقالُّتعاىل3ُُّّ﴾املوتىَيييُّاهللُّ

ُّ.1﴾أحياهماهللُّموتواُّمثُّ

رجُّيدهُّبيضاءُّمنُّغريُّسوءُّ،ُّوهذاُّأعظمُّمنُّإبراءُّأثرُّالربصُُّّوأيضاُّفموسىُّعليهُّالصالة والسالمُّكانُُّي 
الذيُّفعلهُّاملسيحُّعليهُّالسالمُّ،ُّفإنُّالربصُّمرضُّمعتادُّ،ُّوإمناُّالع ج بُّاإلبراءُّمنهُّ،ُّوأماُّبياضُّاليدُّمنُّ

ُّغريُّبرصُّمثُّعودهاُّإىلُّحاهلاُّاألولُّ،ُّففيهُّأمرانُّعجيبانُّالُّي عرفُّهلماُّنظري.

لقُّاهللُّلهُّالبحرُّحىتُّعربُّفيهُّبنوُّإسرائيلُّوغر قُّفيهُّفرعونُّوجنودهُّ،ُّوهذاُّأمرُّباهرُّفيهُّوأيضاُّفموسىُّف
ُّمنُّعظمةُّهذهُّاآليةُّومنُّإهالكُّاهللُّلعدوُّموسىُّماُّملُّيكنُّمثلهُّللمسيح.

                                              
،ُّتفسـريُّسـورةُّ«ُّأضـواءُّالبيـان»انظرُّللفائدةُّمـاُّقالـهُّالعالمـةُّالشـنهيطيُّرمحـهُّاهللُّيفُّعلـةُّكـونُّآدمُّعليـهُّالسـالمُّلـيسُّمـنُّأوِلُّالعـزمُّيفُّكتابـه1ُُّّ

 .﴾ماولهدُّعهدناُّإىلُّآدمُّمنُّقبلُّفنسيُّوملُّجندُّلهُّعزُّ﴿طـٰهُّ،ُّتفسريُّقولهُّتعاىلُّ
 .96ُُّّ–99ُّسورةُّالبهرة:2ُُّّ
 .43ُّسورةُّالبهرة:3ُُّّ
 .213ُّسورةُّالبهرة:1ُُّّ
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ُّال ُّيده ُّعلى ُّي طعمهم ُّاهلل ُّكان ُّفموسى ُّبضربه1ُُّّوالسلوىُّن ُّم ُّـوأيضا ُّهلم ُّويفجر ،ُّ ُّإسرائيل ُّبين ُّكثرة مع
اثينُّعشرُّعيناُّيكفيهمُّ،ُّوهذاُّأعظمُّمنُّإنزالُّاملسيحُّعليهُّالسالمُّللمائدةُّ،ُّومنُّقلبُُّّجرُّكلُّيومللح ُّ

ُّاملاءُّمخراُّوحنوُّذلكُّمماَُّيكىُّعنهُّصلواتُّاهللُّوسالمهُّعليهمُّأمجعني.

3والدمُّوسائرُّاآلياتُّماُّملُّيكنُّمثلهُّللمسيح.2ُّلُّوالضفادعم ُّــوكانُّملوسىُّيفُّعدوهُّمنُّاله ُّ
  

                                              
وقـدُّوهـيُّممـاُّم ــن ُّاهللُّهبـاُّعلـىُّعبـادهُّ،ُّ،ُّوالُّبذرُُّّأيامُّاألمطارُّبدونُّسهيهوُّنباتُّالكمأُّ،ُّوهوُّنوعُّمنُّاخلضرواتُُّيرجُّمنُّاألرضُُّّن ُّم ُّـال1ُّ

(ُّمـنُّحــديثُّسـعيدُّبــنُّزيـدُّرضــيُّاهلل1841ُّ)ُّرواهُّالبخـاريُّشـفاءُّللعــني.ُّا،ُّوماؤهــُّمــنُّالـم ــنُّةأقـالُّفيـهُّالنــيبُّصـلىُّاهللُّعليــهُّوسـلم:ُّالكْمـ
ُّالبنُّاألثري.«ُّالنهايةُّيفُّغريبُّاحلديث»وانظرُُّّ.عنه

ــــم اىن.ُّقالهُّاألصبهاّنُّيفُّ  «.املفرداتُّيفُّغريبُّالهرآن»والسلوىُّطائرُّكالس ـ
 انظرُّالكالمُّعلىُّهاتنيُّاآليتنيُّيفُّاحلاشيةُّالتالية.2ُُّّ
 يفُّموضعنيُّمنُّالهرآن:الدالةُّعلىُّنبوتهُُّّالتسعموسىُُّّآياترُّاهللُّتعاىلُّإىلُّأشا3ُّ

ُّرقمُُّّاإلسراءيفُّسورةُّاألول:ُّ ُّاآلية ُُّّو ل ه دُّ﴿:141ُُّّ، ُّإ ّنِّ ُّل ه ُّف ْرع ْون  ْمُّفـ ه ال  ُّإ ْسر ائ يل ُّإ ْذُّج اء ه  ُّف اْسأ ْلُّب ين  ُّبـ يِـّن ات  ُّآي ات  آتـ يْـن اُّم وس ٰىُّت ْسع 
ُّي اُّم ُّ  .﴾م ْسح ورًاوس ٰىُّأل  ظ ن ك 

لُّْ﴿:12ُُّّ،ُّاآليةُّرقمُُّّواآليةُّالثانيةُّيفُّسورةُّالنمل ُّف ْرع ْون ُّو قـ ْوم ه ُّإ نـ ه ْمُّك ان واُُّّو أ ْدل  ُّإ ىل ٰ ُّت ْسع ُّآي ات  ْر ْجُّبـ ْيض اء ُّم ْنُّغ رْي ُّس وء ُّيف  َُّت  ُّج ْيب ك  ُّيف  ي د ك 
ه نيقـ ْوًماُّ ُّ.﴾ف اس 

ْدقُّنبوتهُّوهي:ُّالعصاُّواليدُّوالسنواتُّالعجافُّ:ُّولهدُّآتيناُّموسىُّتسعُّمنيتومعىنُّاآلي ابتلىُّهباُُّّاليتعجزاتُّواضحاتُّشاهداتُّعلىُّص 
ُّ ُّاهللُّعنهمُّبسببُّدعاءُّموسىُّهلمُّ، ُّعليهمُّنهصُّالثمراتُّوُّاهللُّآلُّفرعونُّ،ُّمثُّكشفها الذيُُّّوالضفادعُّوالدملُّم ُّــاله ُّوُّوالطوفانُّواجلراد

ُّ.ابتالهمُّاهللُّبه
ُّآيةُّالعصاُّفمعروفة.فأماُّ
ُّ.والُّمرضُّاليدُّفهيُّإدلالُّموسىُّيدهُّيفُّجيبهُّفتخرجُّبيضاءُّكالثل ُّمنُّغريُّبـ ر صةُّوأماُّآي
ُّتعاىلُُّّوأما ُّاألعرافُّيفُّقوله ُّاهللُّيفُّالهرآنُّيفُّسورة ُّفهيُّاليتُّذكرها ُّآلُّفرعونُّبالسُِّّ﴿اآلياتُّالسبعُّالباقية ننيُّونهصُّمنُّولهدُّألذنا

مبوسىُّومنُّمعهُّأالُّإمناُّطائرهمُّعندُّاهللُّولكنُّأكثرهمُُّّيـطـ ـيـ ـرواهذهُّوإنُّتصبهمُّسيئةُّالثمراتُّلعلهمُّيذ ك رونُّ*ُّفإذاُّجاءهتمُّاحلسنةُّقالواُّلناُّ
والدمُّآياتُُّّالُّيعلمونُّ*ُّوقالواُّمهماُّتأت ناُّبهُّمنُّآيةُّلتسحرناُّهباُّفماُّحننُّلكُّمبؤمننيُّ*ُّفأرسلناُّعليهمُّالطوفانُّواجلرادُّوالـه ـم ـلُّوالضفادع

ُّقالواُّياُّميوسىُّادعُّلناُّربكُّمباُّعه دُّعندكُّإمفصالتُّفاستكربواُّوكانواُّقوماُّجمرم لئنُّكشفتُّعناُّالرجزُّلنؤمننُّنيُّ*ُّوملاُّوقعُّعليهمُّالـرِّجـز 
لنُّمعكُّبينُّإسرائيلُّ*ُّفلماُّكشفناُّعنهمُّالـرِّجـز ُّإىلُّأجلُّهمُّبالغوهُّإذاُّهمُّينكثونُّ*ُّفانتهمناُّمنهمُّفأغرقناهمُّيفُّاليمُّب أهنمُّكذبواُّلكُّولن رس 

افلنيُّ*ُّوأورثناُّالهومُّالذينُّكانواُّي ستضعفونُّمشارقُّاألرضُّومغارهباُّاليتُّباركناُّفيهاُّومتتُّكلمةُّربكُّاحلسىنُّعلىُّبينُّبآياتناُّوكانواُّعنهاُّغ
ُّ.﴾يعرشونإسرائيلُّمباُّصربواُّودمرناُّماُّكانُّيصنعُّفرعونُّوقومهُّوماُّكانواُّ

ويفزعواُُّّ،ُّوينزجرواُّعنُّضالالهتمُّ،ُّليتذكرواُّ،ُّالثمارْقص ونـ  ُّالقحطآيتنيُّومهاُّولهدُّابتليناُّفرعونُّوقومهُّبوتفسريُّاآلياتُّاملتهدمةُّكالتاِل:ُّ
ُّإىلُّرهبمُّبالتوبة.ُّ

صبُّوسعةُّرزقُّفإذاُّجاءُّفرعون ُّوقوم هُّ ْبهمُّجدبُّوقحطُُّّ،ُّقالوا:ُّهذاُّلناُّمباُّنستحههسنةُّفيهاُّل  ويهولوا:ُُّّ،ُّيتشاءموايتطريواُّأيُّوإنُّي ص 
ولكنُُّّ،ُّوبسببُّذنوهبمُّوكفرهمُّ،ُّاجلدبُّوالهحطُّإمناُّهوُّبهضاءُّاهللُّوقدرهُّماُّيصيبهمُّمنفردُّاهللُّعليهمُّأنُّهذاُّبسببُّموسىُّوم نُّمعه.ُّ

ُّالنغمارهمُّيفُّاجلهلُّوالضالل.ُُّّ،ُّأكثرُّقومُّفرعونُّالُّيعلمونُّذلك
ُّ.ُّهباُّفماُّحننُّلكُّمبصدِّقنيُّ،ُّنالتصرفناُّعماُّحننُّعليهُّمنُّدينتأت ناُّهباُُّّوحجة ُُّّوداللة ُُّّآية ُُّّوقالُّقومُّفرعونُّملوسى:ُّأي ُّ
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1ُّانتهىُّكالمهُّرمحهُّاهلل.

،ُّإبراهيمُّوحممدُّعليهماُّالصالةُّوالسالمُّ،ُّألنُّاهللُّملُّيتخذُُّّالخليلينهما وأفضل الرسل قاطبة  .13
ُّلليلنيُّإالُّمهاُّعليهماُّالصالةُّوالسالم.

ُُّّمحمد هو وأفضل الخليلين  .11 ُّجف، ُّعلى ُّاهلل ُّفضله ُّاألنبياءُّـهد ،ُّ ُّوآلرهم ُّأوهلم ُّاخللق ميع
 .2ولدُّآدمُّيومُّالهيامة(ُّ:ُّ)أناُّسيدُّوغريهمُّ،ُّفهوُّإمامهمُّوسيدهمُّ،ُّكماُّقالُّ

كماُّالتصهُّاهللُّبآياتُّتفوقُّتلكُّاليتُّآتاهاُّاهللُّغريهُّمنُّاألنبياءُّ،ُّوآمنُّعليهاُّأكثرُّماُّآمنُّعليهُّالبشرُّ،ُّ
 وأعظمهاُّالهرآنُّالكرميُّ،ُّومنُّاملعلومُّأنُّآياتُّاألنبياءُّانتهتُّمبوهتمُّ،ُّأماُّالهرآنُّفآيةُّلالدة.

ُّدالئل ُُُّّّتفضيلهُّومن ُّاألنبياء ُّسائر ُّعلى ُّأن ُّتعاىل ُُّّمعـجاهلل ُّاألنبياء ُّمن ُّغريه ُّيف ُّتفرق ُّما منُّفيه
ُّأعلىُّدرجاتُّهيُّوُُّّ-ُّخلةـــالفأماُّةُّوالكالمُّوالنبوةُّوالرسالةُّ،ُّل ُّخ ُّـ،ُّوهوُّالُّاخلصائص فهوُّلليلُُّّ-احملبة

                                                                                                                                      

فأكلُّزروعهمُُّّ،ُّالجرادُّوكذلكُّ،ُّأغرقُّالزروعُّوالثمارٌفُّجارُُّّلسي،ُّوهوُُّّالطوفانمنُّالبالياُّ،ُّأوهلاُُّّمخسُّ،ُّوهوُّالـرِّجــزليهمُّأوقعُّاهللُّعف
فمألتُُّّالضفادعُّوأرسلُّعليهمُّ،ُّالذيُّيفسدُّالثمارُّويهضيُّعلىُّاحليوانُّوالنباتُّالق مَّلعليهمُُّّوأرسلُّ،ُّومثارهمُّوأبواهبمُّوسهوفهمُّوثياهبم

ُّ.وملُُّيدواُّماءُّصاحلًاُّللشربُّ،ُّفصارتُّأهنارهمُّوآبارهمُّدًماُّالدمُّعليهمُّوأرسلُّ،ُّمتهمُّومضاجعهمآنيتهمُّوأطع
وداالتُّعلىُّأنُّموسىُّنيبُّمنُّعندُّاهللُّ،ُّعصاهُُّّ،ُّآياتُّمنُّآياتُّاهللُّالُّيهدرُّعليهاُّغريههيُُّّاليتُّابتلىُّاهللُّهباُّبينُّإسرائيلالبالياُّهذهُّ

ُّا.فرعونُّوقومهُّفابتالهمُّاهللُّهب
لئنُّرفعتُّعناُُّّ،ُّعواُّإىلُّموسىُّوقالوا:ُّياُّموسىُّادعُّلناُّربكُّمباُّأوحىُّبهُّإليكُّم نُّر ْفعُّالعذابُّبالتوبةلُّالعذابُّعلىُّفرعونُّوقومهُّفز ُّوملاُّنزُّ

قن ُّمباُّجئتُّبهالعذابُّالذيُّحننُّفيهُّلنص ُّ ُّفالُّمننعهمُّمنُّأنُّيذهبواُّحيثُّشاؤوا.ُُّّ،ُّولنطلهن ُّمعكُّبينُّإسرائيلُّ،ُّونتبعُّماُّدعوتُّإليهُّ،ُّدِّ
ُّعليهاُّرهبمُّوموسى ُّهمُّينهضونُّعهودهمُّاليتُّعاهدوا ُّإذا ُّهبمُّإىلُّأجل  ُّرفعُّاهللُّعنهمُّالعذابُّالذىُّأنزله ويهيمونُّعلىُّكفرهمُُّّ،ُّفلما

بسببُّتكذيبهمُُّّ،ُّوهيُّإغراقهمُّيفُّالبحرُّ،ُّوذلكُّبإحاللُّنهمتناُّعليهمُّ،ُّفانتهمناُّمنهمُّحنيُّجاءُّاألجلُّاحملددُّإلهالكهم،ُُّّوضالهلم
ُّوالدالةُّعلىُّنبوته.ُّ،ُّرتُّعلىُّيدُّموسىباملعجزاتُّاليتُّظه

بإلراجُّالزروعُُّّ،ُّوهيُّبالدُّالشامُّاليتُّباركناُّفيهامشارقُّاألرضُّومغارهباُّ،ُُّّ-ُّخلدمةُّقومُّفرعونالذينُّكانواُّي ست ذ ل ونُُّّ-بينُّإسرائيلُّمثُّأورثناُّ
ودم رناُّماُّكانُُّّ،ُّصربهمُّعلىُّأذىُّفرعونُّوقومهُّومتتُّكلمةُّربكُّاحلسىنُّعلىُّبينُّإسرائيلُّبالتمكنيُّهلمُّيفُّاألرضُّبسببُّ،ُّوالثمارُّواألهنار

ُّويتخذوهناُّعروشاُّمللكهم.وماُّكانواُّيبنونُّمنُّاألبنيةُّوالهصورُُّّ،ُّيصنعُّفرعونُّوقومهُّمنُّالعماراتُّواملزارع
ُّف اْسأ ُّ﴿تنبيه:ُّقالُّابنُّكثريُّرمحهُّاهللُّيفُّتفسريُّاآليةُّاملتهدمةُّ ُّبـ يـِّن ات  ن اُّم وس ٰىُّت ْسع ُّآي ات  ُّل ه ُّف ْرع ْون ُّو ل ه ْدُّآتـ يـْ ُّإ ْسر ائ يل ُّإ ْذُّج اء ه ْمُّفـ ه ال  ْلُّب ين 

ُّي اُّم وس ٰىُّم ْسح ورًا ُّأل  ظ ن ك  ُّ،ُّقال:ُُّّ﴾إ ّنِّ
ُّآياتُّأ ُّ ُّالسالم ــــل ُّوقدُّأويتُّموسىُّعليه ُّ،ُّولروجُّــ ُّبالعصا ُّاحلجر ُّضربه ُّمنها ،ُّ ُّاملنُُّّاملاءرُّكثرية ُّوإنزال ،ُّ ُّتظليلهمُّبالغمام ُّومنها ،ُّ منه

التسعُّاآلياتُّاليتُّشاهدهاُّفرعونُّوقومهُّمنُّأهلُّهناُُّٰـّهُّذلكُّمماُّأوتوهُّبنوُّإسرائيلُّبعدُّمفارقتهمُّبالدُّمصرُّ،ُّولكنُّذكرُّوالسلوىُّ،ُّوغري
 انتهى.ُّ.مصرُّ،ُّوكانتُّحجةُّعليهمُّفخالفوهاُّوعاندوهاُّكفراُّوجحودا

 (.15ُّ–1/14ُّ«ُّ)اجلوابُّالصحيح»اإلسالمُّرمحهُّاهللُّيفُُّّانظرُّماُّقالهُّشيخ1ُّ
ُّ(ُّعنُّأيبُّهريرةُّرضيُّاهللُّعنه.4822رواهُّمسلمُّ)2ُّ
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:ُّوقدُّاَتذُّاهللُُّّهذهُّاخلصلةُّمعُّإبراهيمُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّ،ُّقالُُّّيشرتكُّيف،ُّوهوُّاهللُّ،ُّواهللُّلليلهُّ
 1لُّصاحبكمُّلليال.عزُّوج

وهوُّيشرتكُّيفُّ،ُُّّوكذلكُّالكالمُّ؛ُّفهدُّكلمهُّاهللُّيومُّع ر جُّبهُّإىلُّالسماءُّوفرضتُّعليهُّالصلواتُّاخلمس
 .عليهُّالصالةُّوالسالمُّموسىهذهُّاخلصلةُّمعُّ
ُّب ُّوصفه ُّوأما ُّوالرسالة ُّالنبوة ُّتعاىلُُّّمنفمعلوم ُّكهوله ،ُّ ُّأنزلُّإليكُّمنُُّّيا﴿آياتُّكثرية ُّما ُّالنيبُّبلغ أيها

ُّ.﴾رسوالللناسُُّّوأرسلناك﴿ولهُّ،ُّوقُّ﴾ربك
ُّالصفاتُّاألربعُّ ُّوالرسالةُّ،ُّوهذه ُّالـخ ل ةُّوالكالمُّوالنبوة ُّحممدُّـــجتمعُّيفُّنيبُّقطُّإالُّيفُّنبـملُّت، ،ُُّّينا

ُّ.وهذاُّمنُّدالئلُّتفضيلهُّعلىُّسائرُّاألنبياء

 فائدة
2ُّ.الرسلُّالذينُّقصهمُّاهللُّيفُّكتابه،ُّأفضلُّممنُّملُّيهصُّعليناُّنبأهمُّبالُّشك

 فائدة
ُّكثريُّ ُّيهرن ُّما ُُّّاهللا ُّالهرآن ُّيف ُّوتعاىل ُّسبحانه ُّنبوة ُُُّّّحمدـمبني ُّموسى ُُّّونبوة ُّكتابيهماُّ، وبني

ُّ ُّوشريعتيهما ،ُّ ُّالكتب ُّأفضل ُّكتابيهما ُّألن ،ُّ ُّالشرائع ُّأكمل ُّوشريعتيهما ،ُّ ُّالنبوات ُّأعلى ،ُّونبوتيهما
 3وأتباعهماُّأكثرُّاملؤمنني.

وأفضلية من كان عبدا رسوال على من   ، مِلك   ونبي   رسول   عبد  فائدة في انقسام األنبياء إلى  .11
 كان مِلكا نبيا

،ُّوالدليلُّعلىُّهذاُّالتهسيمُّحديثُّأيبُّهريرةُّرضيُّاهللُُّّاألنبياءُّوالرسلُّينهسمونُّإىلُّعبدُّرسولُّونيبُّمل ك
كُّماُّــهذاُّاملل ُّإنُّلُّ،ُّفهالُّلهُّجربيل:ُّينز ُُّّفنظرُّإىلُّالسماءُّ،ُّفإذاُّمل كُُّّجلسُّجربيلُّإىلُّالنيبُّعنهُّقال:ُّ
عبداُُّّنبياُُّيعل كُّأومل كاُّفأُّ،ينُّإليكُّربكُّأرسل ُّ،ُّل ل قُّقبلُّالساعةُّ،ُّفلماُّنزلُّقال:ُّياُّحممدُّومُّينزلُّمنذُّ
ُّرسوال؟

ُّ.قالُّجربيل:ُّتواضعُّلربكُّياُّحممد
1ُّ.:ُّبلُّعبداُّرسوالُّفهالُّرسولُّاهللُّ

                                              
 (ُّعنُّابنُّمسعودُّرضيُّاهللُّعنه.2383رواهُّمسلمُّ)1ُّ
ُّ.﴾وإمساعيـلُّواليسـعُّويـونسُّولوطـاُّوكـالُّفضـلناُّعلـىُّالعــاملني﴿هُّعنـدُّقــولُّاهللُّتعـاىلُّقالـهُّالشـيخُّعبـدُّالرمحــٰنُّبـنُّسـعديُّرمحـهُّاهللُّيفُّتفسـري2ُُّّ

 (.86)األنعام:ُّ
 مهدمةُّتفسريُّسورةُّاإلسراء.ُّيفهُّاهللُّيفُّتفسريهُّبنُّسعديُّرمحالرمحـٰنُّعبدُّقالهُّالشيخ3ُُّّ
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ُّوالعبدُّالرسولُّأفضلُّمنُّاملل كُّالنيبُّمنُّوجهني:قلت:ُّ
رينُّ،ُّوأماُّالنيبُّفيكونُّمبعوثاُّإىلُّقومُّمؤمننيُّ،ُّفمهمةُّالرسولُّاألول:ُّأنُّالرسولُّيكونُّمبعوثاُّإىلُّقومُّكاف

ُّأصعبُّفلهذاُّكانُّأفضلُّ،ُّوقدُّتهدمُّمعناُّبيانُّالفرقُّبنيُّالنيبُّوالرسول.
ُّمنُّكانُّعبداُّفإنهُّالُّيتصرفُّفيماُّحتتُّم لكهُّإالُّبإذنُّاهللُّ،ُّ إمناُّأناُّقاسمُّ،ُّ:ُُّّقالُّالوجهُّالثاّن:ُّأن 

2ُّواهللُّيعطي.
ُّفإنهُّيتصرفُّكماُّيشاءُّمنُّغريُّإمثُّعليه.ُّوأماُّمنُّكانُّمل كا

ُّفحالُّاألولُّأكملُّمنُّحالُّالثاّنُّفيماُّيتعلقُّبالعبوديةُّهللُّتعاىل.
ُّمل ك:ُُّّمسألةقالُّابنُّتيميةُّرمحهُّاهللُّيفُّ ُّانهسامُّاألنبياءُّعليهمُّالسالمُّإىلُّعبد ُّرسولُّونيب 

ُّسالمُّأنبياءُّملوك.العبدُّالرسولُّأكملُّمنُّالنيبُّالـــمل كُّ،ُّويوسفُّوداودُّوسليمانُّعليهمُّال
فهوُّعبٌدُّرسولُّ،ُّكإبراهيمُّوموسىُّواملسيحُّعليهمُّالسالمُّ،ُّوهذاُّالصنفُّأفضلُّ،ُّوأتباعهمُُّّوأماُّحممدُّ
3ُّأفضل.

ُّ ُّاهللُّسبحانهُّحممدا بنيُّأنُّيكونُّعبداُّرسوالُّوبنيُّأنُّيكونُّنبياُّمل كاُّ،ُّفالتارُُّّوقالُّأيضا:ُّوقدُّلري 
ُّأنُّيكونُّعبداُّرسوال.
ُّوالسالمُّ،ُّقالُّاهللُّتعاىلُّيفُّقصةُّسليمانُّالذيُّفالنيبُّاملل كُّمثلُّداوُّ ُّالصالة ُّعليهما دُّوسليمانُّوحنومها

ُّاْلو ه ابُّق ال ُّ﴿ ُّأ نت  ُّي نب غ يُّأل  ح د ُّمِّنُّبـ ْعد يُّإ ن ك  ُّم ْلًكاُّال  ُّو ه ْبُِّل  ُّاْغف ْرُِّل  َُّت ْر يُّ*ُُّّر بِّ ْرن اُّل ه ُّالرِّيح  ف س خ 
ُّأ ص اب ُّك ل ُّبـ ن اء ُّو غ و اصو ا*ُُّّب أ ْمر ه ُّر ل اًءُّح ْيث  ُّاأْل ْصف اد*ُُّّلش ي اط ني  هٰ ذ اُّع ط اؤ ن اُّف اْمن ْنُّ*ُُّّو آل ر ين ُّم ه ر ن ني ُّيف 

ْكُّب غ رْي ُّ س ابأ ْوُّأ ْمس  ُّ.﴾ح 
ئتُّ،ُّالُّحسابُّعليك. ُّم نُّشئتُّ،ُّواحرمُّمنُّش  ُّأي:ُّأعط 

ويتصرفُّيفُّالواليةُّواملالُّمباَُّيبهُّوُيتارُّفالنيبُّاملل كُّيفعلُّماُّفرضُّاهللُّعليهُّ،ُّويرتكُّماُّحر مُّاهللُّعليهُّ،ُّ
ُّمنُّغريُّإمثُّعليه.

ُّوأماُّالعبدُّالرسولُّفالُّي عطيُّأحداُّإالُّبأمرُّربهُّ،ُّوالُّي عطيُّمنُّيشاءُّويـ حرمُّمنُّيشاء...
ُّوموسىُّوعيسىُّ ُّإبراهيم ُّأن ُّكما ُّالنيبُّالـمل كُّ، ُّأفضلُّمن ُّالرسولُّهو ُّالعبد ُّأن ُّهنا ُّواملهصود ُّقال: مث

لسالمُّأفضلُّمنُّيوسفُّوداودُّوسليمانُّعليهمُّالسالمُّ،ُّكماُّأنُّاملهربنيُّالسابهنيُّوحممداُّعليهمُّالصالةُّوا
أفضلُّمنُّاألبرارُّأصحابُّاليمنيُّ،ُّالذينُّليسواُّمهربنيُّسابهنيُّ،ُّفمنُّأدىُّماُّأوجبُّاهللُّعليهُّوفعلُّمنُّ

                                                                                                                                      
ُّإسنادهُّصحيحُّعلىُّشرطُّالشيخني.«:ُّاملسند»(ُّ،ُّوقالُّحمههو12/44ُّرواهُّأمحدُّ)1ُّ
 (.41رواهُّالبخاريُّ)2ُّ
ُّ(.1/163)ُّ«النبوات»3ُّ
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أ بيحُّلهُُّّ،ُّومنُّكانُّإمناُّيفعلُّماَُّيبهُّاهللُّويرضاهُّويهصدُّأنُّيستعنيُّمبا1ُّاملباحاتُّماَُّيبهُّفهوُّمنُّهؤالء
2.3ُّعلىُّماُّأمرهُّاهللُّفهوُّمنُّأولئك

ُّ ُّ،ُُّّوقالُّأيضا:ُّوالذيُّأوتيه ُّاهللُّوحده ُّاستعملُّاجلنُّواإلنسُّيفُّعبادة ُّفإنه ُّأوتيهُّسليمانُّ، أعظمُّمما
1ُّوسعادهتمُّيفُّالدنياُّواآللرةُّ،ُّالُّلغرضُّيـ ـــرجعُّإليهُّإالُّابتغاءُّوجهُّاهللُّوطلبُّمرضاته.

 9.طاعةُّنبويةفإهناُُّّاُّنطاعةُّاجلنُّلنبي،ُّأماُُّّكيةل ُّـــــم ُّطاعةُّالسالمُُّّعليهطاعةُّاجلنُّلسليمانُّأيضا:ُُّّوقال

ُّ ُّتعاىلُّعنُّاجلن ُّومصداقُّذلكُّيفُّكتابُّاهللُّقوله ُّبعدُّموسىُُّّيا﴿قلت: ُّأنزلُّمن ُّكتابا ُّمسعنا ُّإنا قومنا
منُّيهديُّإىلُّاحلقُّوإىلُّطريقُّمستهيمُّ*ُّياُّقومناُّأجيبواُّداعيُّاهللُّوآمنواُّبهُّيغفرُّلكمُّمنُّذنوبكمُّوُيركمُّ

6ُّ.﴾أليمعذابُّ
ُّاجلنُّ ُّ*ُُّّقل﴿وقالُّتعاىلُّعنهمُّيفُّسورة ُّعجبا ُّقرآنا ُّمسعنا ُّإنا ُّاستمعُّنفرُّمنُّاجلنُّفهالوا أوحيُّإِلُّأنه

ُّ...ُّاآليات.ُّ﴾أحدايهديُّإىلُّالرشدُّفآمناُّبهُّولنُّنشركُّبربناُّ
الُّ،ُّوإنُّكانُّملُّيستخلفُّمنُّبعدهُّأحداُّمنُّأهلُّبيتهُّوملُّيـ ـخ لِّفُّهلمُّماُّوقالُّأيضاُّماُّحمص ل هُّأنُّالنيبُّ

4ُّ،ُّفدلُّذلكُّعلىُّحرصهُّعلىُّمهامُّالعبوديةُّوالرسالةُّعلىُّمهامُّامللكُّوالنبوة.ُّذلكُّمباحاُّيفُّحههُّ

ُّقالُّتعاىلُُّّالرسل غالبون دائماو  .16 ُّورسليُّإنُّاهللُّقويُُّّكتب﴿،ُّكما قال8ُُّّ﴾عزيزاهللُّألغلنبُّأنا
ُّ:ُّيفُّتفسريُّاآليةُّالكرميةُّالشنهيطيُّرمحهُّاهلل

ُّالكرمي ُّاآلية ُّدلتُّهذه ُّقد ُّلكلُّمن ُّاهللُّغالبون ُّر س ل  ُّعلىُّأن ُّة ُّغلبة ُّنوعان: ُّوالغلبة ،ُّ ُّحجةـبالغالبهم
والبيانُّ،ُّوهيُّثابتةُّجلميعُّالرسلُّ،ُّوغلبةُّبالسيفُّوالسنانُّ،ُّوهيُّثابتةُّملنُّأ م رُّبالهتالُّمنهمُّدونُّمنُّملُّ

ُّ ُّتعاىل ُّاآلياتُّكهوله ُّمن ُّوأمثاهلا ُّالكرمية ُّاآلية ُّدلتُّهذه ُّوقد ،ُّ ُّبه لعبادناُُّّسبهتُّكلمتناُّولهد﴿يؤمر
أنهُّلنُّيهتلُّنيبُّيفُّجهادُّقطُّ،ُّألنُّاملهتول5ُُّّ﴾نالغالبوُّاملرسلنيُّ*ُّإهنمُّهلمُّاملنصورونُّ*ُّوإنُّجندناُّهلمُّ

ُُُّّّللغلبة ُُّّمهابلٌُُّّسمُّليسُّبغالبُّ،ُّألنُّالهتلُّق ُّ ُّتعاىلُّيفُّقوله ُّبينه يهاتلُّيفُّسبيلُّاهللُّفيهتلُّأوُُّّومن﴿كما
                                              

ُّأيُّمنُّاألبرارُّأصحابُّاليمني.1ُّ
ُّأيُّمنُّاملهربنيُّالسابهني.2ُّ
ُّ(.182-11/184«ُّ)جمموعُّالفتاوى»انظر3ُُّّ
ُّ(.13/85«ُّ)جمموعُّالفتاوى»انظر1ُُّّ
ُّ.811ُّ،ُّصُّ«ُّالنبوات»انظرُّكتاب9ُُّّ
ُّ.31ُُّّ–34ُّسورةُّاألحهاف:6ُُّّ
ُّ(.4/164«ُّ)منهاجُّالسنةُّالنبوية»انظر4ُُّّ
ُّ.21ُّسورةُّاجملادلة:8ُُّّ
ُّ.143ُُّّ-141ُّسورةُّالصافات:5ُُّّ
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ُّيفُُّّاآلية2ُّ﴾رسلنالننصرُُّّإنا﴿اآليةُّ،ُّوقالُّتعاىل1ُُّّ﴾يغلب ُّنفياُّباتا ،ُّوقدُّنفىُّعنُّاملنصورُّكونهُّمغلوبا
3.1ُّ﴾لكمينصركمُّاهللُّفالُّغالبُُّّإن﴿قولهُّتعاىلُّ

وقالُّابنُّتيميةُّماُّحمص لهُّأنُّظهورُّاألنبياءُّعلىُّمنُّلالفهمُّباحلجةُّوالعلمُّمنُّجنسُّاجملاهدُّالذيُّهزمُّ
9ُّهدُّالذيُّقتلُّعدوه.عدوهُّ،ُّوظهورُّاألنبياءُّعلىُّمنُّلالفهمُّبالسيفُّوغلبت همُّعليهمُّمنُّجنسُّاجملا

 ئدةفا
ُّ"أنُّرمحهُّاهللُّدُّاحلافظُّابنُّحجرُّر ُّــــس ُّ ُّأحدُّمنها ُّفوائدُّمنُّغزوة ُّالرسلُّأنُّت ُّمجلة بتلىُّوتكونُّهلاُّــعادة

،ُّوملُّيتميزُّالصادق6ُُّّدللُّيفُّاملؤمننيُّمنُّليسُّمنهمُّواحلكمةُّيفُّذلك:ُّأهنمُّلوُّانتصرواُّدائما،ُّالعاقبةُّ
فاقتضتُّاحلكمةُّاجلمعُّبنيُّاألمرينُّلتمييزُُّّ،ُّاملهصودُّمنُّالبعثةُّولوُّانكسرواُّدائماُّملَُّيصل،ُُّّمنُّغريه

 4."الصادقُّمنُّالكاذب
 في بيان ما يتضمنه اإليمان بالرسل فصل

 :أمورُّسبعةاإلميانُّبالرسلُّيتضمنُّ
ُّاإلميانُّبأنُُّّ:األول ُّكلهم ُّالعامُّ،ُّوهوُّاالستسالمُّهللُّ،ُّوهوُُّّبينهمُّقاسمُّمشرتكاألنبياء اإلسالمُّمبعناه

ُّمنُّكانُّ)وهوُّإفرادُّاهللُّبالعبادةُّالتوحيدب ُّ(ُّوتركُّعبادةُّمنُّسواهُّكائنا ُّمنُُّّوما﴿قالُّاهللُّتعاىلُّ، أرسلنا
ُّ.8﴾فاعبدونإالُّأناُُّّإلـٰهقبلكُّمنُّرسولُّإالُّنوحيُّإليهُّأنهُّالُّ

مُّع ال تُّ،ُّأمهاهتـــــقوله:ُّواألنبياءُّإلوةُّل ُّبنيُّاألنبياءُّيفُّإىلُّهذاُّاالتفاقُّيفُّأصلُّالدينُُّّأشارُّالنيبُّوقدُّ
5ُّشىتُّودينهمُّواحد.

                                              
ُّ.41ُّسورةُّالنساء:1ُُّّ
ُّ.91ُّسورةُّغافر:2ُُّّ
ُّ.164ُّسورةُّآلُّعمران:3ُُّّ
ُّ«.انأضواءُّالبي»انظر1ُُّّ
ُّ.245ُّ،ُّصُّ«ُّالنبوات»انظر9ُُّّ
ُّيعينُّمنُّاملنافهنيُّالذينُّيظهرونُّاإلسالمُّويبطنونُّالكفر.6ُّ
ُّ،ُّكتابُّاملغازيُّ،ُّحتتُّقوله:ُّ)بابُّغزوةُّأحد(.«ُّفتحُّالباري»بالتصارُّيسريُّمن4ُُّّ
ُّ.29سورةُّاألنبياء:8ُُّّ
ُّتهدمَُّترُيه.5ُّ
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ُّال ُّالنيبُّـففيُّهذا ُّمنُّالـع ــال ُُّّحديثُّشبه تُّ،ُّوهنُّاألمهاتُّالذينُّهلمُّزوجُّواحدُّ،ُّاألنبياءُّباإللوة
ُّهللُّ ُّاالستسالم ُّوهو ،ُّ ُّآنفا ُّالذيُّتهدم ُّالعام ُّاإلسالمُّمبعناه ُّوهو ُّواألبُّواحد ،ُّ ُّالشرائع فاألمهاتُّهن

ُّ.)وهوُّإفرادُّاهللُّبالعبادة(التوحيدُّب
ذهُّالهاعدةُّفاألنبياءُّمجيعهمُّمنُّآدمُّإىلُّحممدُّمروراُّبإبراهيمُّوموسىُّوعيسىُّكلهمُّمشرتكونُّفبناءُّعلىُّه

ُّنظرناُّ ُّليسُّبينهمُّفرقُّإذا ُّالعامُّ، ُّيفُّالتمسكُّباإلسالمُّمبعناه ُّبهُّحممد معُّالدينُّاإلسالميُّالذيُّجاء
لُّ،ُّيفُّحنيُّأنُّلكلُُّّإليهمُّمنُّهذاُّاجلانب اليتُّغريُُّّاعةُّوم نهاجشريُّاألنبياءُّإليهاأمةُّمنُّاألممُّاليتُّأ رس 

رعةُُّّلكل﴿،ُّكماُّقالُّتعاىلُُّّاأللرىُّمعُّاألمة فهدُّجعلناُّلكلُّأمةُّشريعةُّأي:ُُّّ.﴾ومنهاجاجعلناُّمنكمُّش 
 .قومُّماُّيناسبُّأحواهلم حيثُّشرّعُّلكل،ُّحكمةُّاهللُّتعاىلُّيفُّشرعهُّوهذاُّمنُّ،ُُّّوطريهةُّيعملونُّهبا

ُّالثاني ُّمنُّغريُّتفريقُّبينهمُّ،: اإلميانُّببعضهمُّوالكفرُّببعضهمُّاآللرُّولوُُُّّّوضدُّهذا اإلميانُّهبمُّمجيعا
آمناُّباهللُّوماُّأنزلُّإليناُّوماُّأنزلُّإىلُُّّقولوا﴿يفُّوجوبُّاإلميانُّجبميعُّاألنبياءُّحداُّ،ُّقالُّتعاىلُّاكانُّنبياُّوُّ

إبراهيمُّوإمساعيلُّوإسحاقُّويعهوبُّواألسباطُّوماُّأويتُّموسىُّوعيسىُّوماُّأويتُّالنبيونُّمنُّرهبمُّالُّنفرقُّ
ُّ.﴾مسلمونهُّبنيُّأحدُّمنهمُّوحننُّل

الُّنــؤمنُّبــبعضُّاألنبيــاءُّونكفــرُُّّ:﴾مـنهمن فــرِّقُّب ــني ُّأحــدُُّّال﴿قـالُّابــنُّجريــرُّرمحــهُّاهللُّيفُّتفســريُّقولـهُّتعــاىلُّ
ُّونتـوىلُّبعًضــا كمــاُّتــربأتُّاليهـود ُّمــنُّعيســىُّوحممــدُّعليهمـاُّالســالمُّوأقــّرتُّبغريمهــاُّ،ُُُّّّبـبعضُّونتــرب أُّمــنُّبعــض 

بل نشهد لجمـيعهم أنههـم كـانوا ،ُُّّّرتُّبغريهُّمنُّاألنبياءوأقُّوكماُّتربأتُّالنصار ىُّمنُّحممدُُّّ،ُّمنُّاألنبياء
ُّانتهى.ُّ.ثوا بالحق والهدىــــعِ ــــب  ،  رسل  اهلل وأنبياء ه

ُّ ُّمنُّقلت: ُّرسالة ُّقبول ُّمن ُّاالمتناع ُّيهتضي ُّالفعل ُّهذا ُّأن ُّكفرا ُّواحد ُّبرسول ُّاإلميان ُّعدم ُّكون ووجه
واالعرتاضُّعلىُّعبوديةُّاهللُّاليتُّأمرُّهباُّذلكُُّّهباُّذلكُّالرسولُّ،بـ ـع ـــثُّرساالتُّاهللُّ،ُّوهيُّالرسالةُّاليتُّ

 الرسولُّقومه.
ُّقالُّابنُّتيميةُّرمحهُّاهلل:

بُّكلُّنيبُّ،ُّبهُّفهدُّكذُّقُّكلُّنيبُّ،ُّومنُّأطاعهُّفهدُّأطاعُّكلُّنيبُّ،ُّومنُّكذُّقُّحممداُّفهدُّصدُّمنُّصدُّ
ُّبنيُّإن﴿فهدُّعصىُّكلُّنيبُّ،ُّقالُّتعاىل1ُُّّومنُّعصاه ُّاهللُّالذينُّيكفرونُّباهللُّورسلهُّويريدونُّأنُّيفرقوا

ُّالكافرونُّ ُّأولئكُّهم ُّبنيُّذلكُّسبيالُّ* ُّيتخذوا ُّأن ُّببعضُّويريدون ُّببعضُّونكفر ُّنؤمن ُّويهولون ورسله

                                              
 أيُّعصياناُّكليا.1ُّ



 نبذة في العقيدة اإلسالمية
 

 

 

ببعضُّالكتابُّوتكفرونُّببعضُّفماُّجزاءُّمنُّيفعلُّذلكُّمنكمُّإالُّلزيُُّّأفتؤمنون﴿،ُّوقالُّتعاىل1ُُّّ﴾حها
ُّ.2﴾ونتعمليفُّاحلياةُّالدنياُّويومُّالهيامةُّيردونُّإىلُّأشدُّالعذابُّوماُّاهللُّبغافلُّعماُّ

قومُُّّكذبت﴿حُّبأنهُّيكذبُّاجلميعُّ،ُّوهلذاُّيهولُّتعاىلُّبُّهؤالءُّتكذيباُّجبنسُّالرسالةُّفهدُّصر ُّومنُّكذ ُّ
 3.1﴾أغرقناهمنوحُّملاُّكذبواُّالرسلُُّّوقوم﴿،ُّوملُّيرسلُّإليهمُّقبلُّنوحُّأحداُّ،ُّوقالُّتعاىلُُّّ﴾املرسلنينوحُّ

ُّقولُّاهللُّتعاىلُّ ُّوقولهُُّّ﴾املرسلنيعادُُّّكذبت﴿قلت:ُّونظريه ذلكُّمنُُّّوحنوُّ﴾املرسلنيودُّمثُّكذبت﴿،
ُّاآليات.

ُّوقالُّالعالمةُّالشنهيطيُّرمحهُّاهلل:
كـذ بُّنــذيراُّواحــداُّفهـدُّكــذ بُّمجيــعُّالنــذرُّ،ُّألنُّمـنُّكــذ بُّرســوالُّواحـداُّفهــدُّكــذ بُّمجيـعُّاملرســلنيُّ،ُّومــنُُّّ

ُُّّولهـدُّبعثنـاُّيفكمـاُّأوضـحهُّتعـاىلُّبهولـهُّ﴿ُُّّ«الُّإلــٰهُّإالُّاهلل»أصلُّدعـوةُّمجيـعُّالرسـلُّواحـدةُّ،ُّوهـيُّمضـمونُّ
﴿ومــاُّأرســلناُّمــنُّقبلــكُّمــنُّرســولُّإالُُّّ،ُّوقولــهُّتعــاىل9ُّ﴾كــلُّأمــةُّرســوالُّأنُّاعبــدواُّاهللُّواجتنبــواُّالطــاغوت

﴿واســألُّمـنُّأرســلناُّمـنُّقبلــكُّمـنُّرســلناُّأجعلنـاُّمــنُُّّوقولــهُّتعـاىل6ُّنـوحيُّإليـهُّأنــهُّالُّإلــٰهُّإالُّأنــاُّفاعبـدون﴾
ُّ.4﴾آهلةُّي عبدونالرمحـٰنُّدونُّ

ويهولونُّنـؤمنُّبـبعضُّونكفـرُّبـبعضُّيفُّقولهُّتعاىلُّ﴿ُّكذ بُّمجيعهموأوضحُّتعاىلُّأنُّمنُّكذ بُّبعض همُّفهدُُّّ
﴿الُّ،ُّوأشــارُّإىلُّذلــكُّيفُّقولــه8ُُّّاآليــةُّ﴾ويريــدونُّأنُّيتخــذواُّبــنيُّذلــكُّســبيالُّ*ُّأولئــكُّهــمُّالكــافرونُّحهــا

،ُّوقولـــهُّتعــــاىل14ُُّّ﴿الُّنفـــرقُّبـــنيُّأحـــدُّمـــنهمُّوحنـــنُّلـــهُّمســـلمون﴾،ُّوقولـــه5ُُّّ﴾نفـــرقُّبـــنيُّأحـــدُّمـــنُّرســـله
انتهـىُّكالمــهُُّّ.اآليـة11ُّلهُّوملُّيفرقـواُّبـنيُّأحـدُّمــنهمُّأولئـكُّسـوفُّيـؤتيهمُّأجـورهم﴾﴿والـذينُّآمنـواُّبـاهللُّورسـ

12ُّرمحهُّاهلل.

                                              
ُّ.191ُُّّ-194ُّسورةُّالنساء:1ُُّّ
ُّ.89ُّ:ُّسورةُّالبهرة2ُّ
ُّ.34ُّسورةُّالفرقان:3ُُّّ
 (.15/189«ُّ)جمموعُّالفتاوى»قالهُّابنُّتيميةُّرمحهُّاهللُّكماُّيف1ُُّّ
ُّ.36ُُّّ:سورةُّالنحل9ُّ
 .29ُّسورةُّاألنبياء:6ُُّّ
ُّ.19ُّسورةُّالزلرف:4ُُّّ
ُّ.191ُُّّ-194ُّسورةُّالنساء:8ُُّّ
 .289ُّسورةُّالبهرة:5ُُّّ
 .136ُّسورةُّالبهرة:14ُُّّ
 .192ُّسورةُّالنساء:11ُُّّ
 .11ُّ،ُّتفسريُّسورةُّالهمر:ُّ«ُّنأضواءُّالبيا»12ُّ
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ُّتنبيه :ُّ ُّحممًدا ُّتُّّيـ ُّوملُُّّالنصارىُّكذبوا ُّفبعوه ُّهمُّ، ُّأيًضاهبذا ،ُُّّمكذبونُّللمسيحُّبنُّمرميُّغريُّمتبعنيُّله
ُّ.لسالمةنسألُّاهللُّالعافيةُّوا،ُّفلمُّيتبعوهُّوأمرهمُّباإلميانُّبهُُّّبشرهمُّمبحمدُّ نهُّقدأل

فهمُّ،ُُّّبنُّمرميُّعيسىُّوالُّبنبوةُّاملسيحُُّّملُّيصدقواُّبنبوةُّحممدُّوكذلكُّاألمرُّبالنسبةُّلليهودُّ،ُّفهمُّ
ُّهبذاُّكفارُّليسواُّمؤمننيُّ،ُّولوُّكانواُّيؤمنونُّمبوسىُّواألنبياءُّقبله.

ُّالفعلُّيهتضيُّاالمتناعُّمنُّقبولُّرسالةُّمنُّرساالــــووجهُّكونُّعدمُّاإلي تُّمانُّبرسولُّواحدُّكفراُّأنُّهذا
 اهللُّ،ُّوهيُّالرسالةُّاليتُّهباُّذلكُّالرسولُّ،ُّواالعرتاضُّعلىُّعبوديةُّاهللُّاليتُّأمرُّهباُّذلكُّالرسولُّقومه.

ُّامسهُّمنهمُُّّ:مما يتضمنه اإليمان بالرسلُّالثالث ُّاإلميانُّمبنُّعلمنا ُّيفُّالهرآنُّأوُّصحيحُّالسنة فأماُّ،
ُّستة ُّذكر ُّفيه ُّفجاء ُّيوعشرُُّّالهرآن ُّن ُّنبيا ُّوهم ُّوُّ، ُّآدم  ُّوداودُّنوحُّوإبراهيم ُّويعهوبُّوإمساعيل وإسحاق

ُّوسليمانُّوأيوبُّ ُّوهوٌدُّوشعيٌبُّوصاحٌلُّوذوُّالك فل  ويوسفُّوموسىُّوإلياسُّويونسُّواليسعُّولوطُّوإدريس 
ضرُّوهارونُّ ُّ.وحممدُّ،ُّصلىُّاهللُّعليهمُّوسلمُّتسليماُّكثرياوزكرياُّوَيىيُّوعيسىُّوالـخ 

ُّلطيفُّفهال:يفُّالهُّذكرهمُّمخسةُّوعشرينُّنبياُّوردأمساءُُّّنظمُّأحدُّالشعراءوقدُّ ُّرآنُّيفُّنظم 

ُّم ُّـمنُّبعد ُّعشر ُّيبهىُّسبعٌةُّوه ُُُّّّمثانيةٌُُّّم ُّه ُّـــمن1ُّيفُّ﴿تلكُّحجتنا﴾

ُّقدُّل ـت مواُّوباملختار ُُّّآدم ُُّّفل ُّذوُّالك ُُُّّّهوٌدُّشعيٌبُّصاحلُّوكذاُّإدريس ُّ
ــــن ُّـــــالس ُّوقدُّجاءُّيفُّ ــــمنُّاألنبياءُّملُّيأتُّذكرهُّيفُّالهرآنُّ،ُّوهوُُّّيـنبذكرُُّّةـ ـــــــ بنُّنونُّبنُّأفراهيمُّبنُُّّـعيوشــــ

،ُّمنُّأنبياءُّبينُّإسرائيلُّ،ُّوكانُّقائدُّبين2ُُّّيوسفُّبنُّيعهوبُّبنُّإسحاقُّبنُّإبراهيمُّاخلليلُّعليهمُّالسالم
:ُُّّإسرائيلُّبعدُّوفاةُّموسىُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّ،ُّفعنُّأيبُّهريرةُّرضيُّاهللُّعنهُّقال:ُّقالُّرسولُّاهللُّ

3ُِّلُّسارُّإىلُّبيتُّاملهدس.إنُّالشمسُّملُّتـ حب ــسُّعلىُّبشرُّإالُّليوشعُّليا
ُّتغربُُّّس ُّــــوحبُّْ ُّفال ُّالنهار ُّليستمر ُّهو ُّاليتُُّّعليهمالشمسُّإمنا ُّالبلد ُّفتح ُّيستطيعوا ُّفال ُّالظالم فيحل

ُّ ُّالسبتُّ،ُّفالُّ،ُّوهيُّبيتُّاملهدسُّقصدوها ُّيفُّيومُّمجعةُّ،ُّولوُّدللُّعليهمُّاملغيبُّلدللُّيوم وكانوا
إىلُّالشمسُّودعىُّربهُّلعملُّ،ُّفنظرُّالنيبُّيوشعُّيتمكنونُّمعهُّمنُّالهتالُّ،ُّألنُّاليهودُّحمرمُّعليهمُّفيهُّا

سُّاهللُّالشمسُّيفُّمكاهناُّحىتُّفحب ُّنُّالُّتغيبُّحىتُّيتمُّاهلجومُّوالنصرُّ،ُّوبهدرةُّاهللُّكانُّلهُّذلكُّ،ُّبأ
1ُّحاجتهمُّوفتحواُّالبلدُّ،ُّواحلمدُّهلل.قضواُّ

                                              
ُّرسوال.ُّاءُّمثانيةُّعشرمسأفيهنُُّّورد(ُّمنُّسورةُّاألنعامُّحيث86ُُّّ–83ُّ)ُّاتيشريُّإىلُّاآلي1ُّ
ُّإسنادهُّصحيحُّعلىُّشرطُّالبخاري.ُّ«:ُّاملسند»(ُّ،ُّوقالُّحمههو2/329ُّ«ُّ)املسند»رواهُّأمحدُّيف2ُُّّ
ُّ،ُّذكرُّنبوةُّيوشع.«ُّالبدايةُّوالنهاية»انظر3ُُّّ
ُّ،ُّذكرُّنبوةُّيوشع.«ُّالبدايةُّوالنهاية»،ُّوكذلكُُّّ(1414«ُّ)مسلم»،ُّو3121ُّ«ُّ)صحيحُّالبخاري»صلةُّيفُّوانظرُّالهصةُّمف1ُّ
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ُّت ُّالهرآنُّإليهمُّيفُّقوله ُّمنُّملُّنعلمُّامسهُّمنُّاألنبياءُّفنؤمنُّبهُّإمجاالُّ،ُّوقدُّأومأ ُّأ ْرس ْلن اُّ﴿ُّعاىلوأما و ل ه ْد
ُّم نـْه م ُّو م نـْه مُّمنُّمل ُّنـ ْهص ْصُّع ل ْيك﴾ ر س الُّمنُّقـ ْبل ك  ُّ .1منُّق ص ْصن اُّع ل ْيك 

همُّاألسباطُّ،ُّوهمُّاألنبياءُّمنُّذريةُّيعهوبُّعليهمُّالصالةُّوالسالمُّ،ُّئويدللُّيفُّهؤالءُّالذينُّملُّنعلمُّأمسا
وس ـم واُُّّاىفءُّالهبيلةُّيفُّبينُّإمساعيلُّ،ُّوالشعوبُّيفُّالعجمُّ،،ُّإذُّالسبطُّيفُّبينُّإسرائيلُّيكوهوُّإسرائيلُّ

 فسمواُّ،ُّو ل دُّكلُّرجلُّمنهمُّأّمةُّمنُّالناس،ُّاثناُّعشرُّر جالُّوهمُّـبطُّوهوُّالتتابعُّ،ُّاألسباطُّبذلكُّمنُّالـس ُّ

3ُّ،ُّكماُّسيأيتُّبيانه.إالُّيوسفُّعليهُّالسالمُّنبياُُّّذريةُّيعهوب،ُّوليسُّأحدُّمن2ُُّّأسباطا

ُّحىتُّجاءُّاملسيحُّعليهُّالسالم.يفُّظهورهمُّطُّمتتابعونُّوكانُّهؤالءُّاألسبا

ُّاملذكورينُّيفُّالكتابُّوالسنةُّسبعةُّوعشرينُّ،ُّواحلمدُّهلل.والرسلُّفاحلاصلُّأنُّعددُّاألنبياءُّ

منهمُّالرسلُّالذينُّصرحُّالهرآنُّوالسنةُّبأمسائهمُّوقدُّتهدمواُّ،ُّوالبهيةُّ،ُُّّورسل اهلل ثالثمائة وخمسة عشر
كانُُُّّّياُّرسولُّاهللُّ،ُّأنيبيُُّّ:حديثُّأيبُّأمامةُّرضيُّاهللُّعنهُّأنُّرجالُّقالهمُّعلىُّعددوالدليلُّالُّنعلمهمُّ،ُّ

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

ُُُّّّاُّصحُّعنهمُّمنُّألبارهممبتصديقُّالُّ:مما يتضمنه اإليمان بالرسلُّالرابع كاأللبارُّالواردةُّيفُّالهرآنُّ،
ُّ ُّاملطهرة ُّوالسنة ُّالكرمي ُّأصحابُّالسُِّّ، ُّاليتُّذكرها ُّالصحيحة ُّـي ُّــــواأللبار ُّوكتبُّالتاريخُّ، واليتُّتتضمنُّر

يعضدهاُّليسُّهلاُّماُّواليتُُّّكتبُّأهلُّالكتابُُّّعنُّالرسلُّيفُّاملرويةوأماُّاأللبارُّقصصهمُّولصائصهمُّ،ُّ

                                              
ُّ.48ُُّّ:سورةُّغافر1ُّ
ُّ.136ُُُّّّ،ُّسورةُّالبهرة:ُّ«ُّتفسريُّالطربي»انظر2ُُّّ
ُّ.8ُُّّ،ُّسورةُّيوسف:ُّ«ُّتفسريُّابنُّكثري»انظر3ُُّّ
(ُّ،115ُّ-8/118«ُّ)الكبـري»هيب:ُّعلىُّشـرطُّمسـلمُّ،ُّوكـذاُّرواهُّالطـرباّنُّيفُّ(ُّ،ُّواللفظُّلهُّ،ُّوقالُّالذ2/262«ُّ)مستدركه»رواهُّاحلاكمُّيف1ُُّّ

 (.2668«ُّ)السلسلةُّالصحيحة»وفيه:ُّ)ثالمثائةُّوثالثةُّعشر(ُّ،ُّوصححهُّاأللباّنُّكماُّيفُّ
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ُّ ُّاملذكورة ُّالصحيحة ُّاملسمنُّاأللبار ُّيلزم ُّال ُّيفُّكتبُّاملسلمنيُّفهذه ،ُّ ُّوالُّتكذيبها ُّتصديهها إالُّإنُُّّلم
:ُُّّيلُّعلىُّذلكُّقولُّالنيبُّل،ُّوالدفعندئذُُّيبُّتكذيبهاُّالصحيحةُُّّمسلمنيـاليفُّكتبُُّّملامنافيةُُّّكانت

2ُّ.اآلية1ُّ«وماُّأنزلُّإليكمُّلُّإلينانـزُّآمناُّباهللُّوماُّأُّ:همُّ،ُّوقولواتكذبوُُّّالُّتصدقواُّأهلُّالكتابُّوال»
هلاُّاهللُّعلىُّموسىُّوعيسىُّ،ُّوليستُّالتوراةُّنـزُّأالتوراةُّواإلجنيلُّاألصلينيُّاليتُُّّالُّإليهمُّمهنـزُّأُّمباواملهصودُّ

 .اآلناليهودُّوالنصارىُُّّواإلجنيلُّاحملرفةُّاليتُّبأيدي
ُّ منهم رسلُّإليناعملُّبشريعةُّمنُّأ ُّالُّ:من مقتضيات اإليمان بالرسلالخامس  ُّوهوُّلامتهمُّحممدُّ،
ر ُّ ف ال ُّ﴿ُّقالُّاهللُّتعاىل،ُّمجيعُّالناسُّ املرسلُّإىل اُّش ج  ُّف يم  ن ون ُّح ىت  َُّي  كِّم وك  ُّال ُّيـ ْؤم  نـ ه ْمُّمث  ُّال ُُّي  د وْاُّ و ر بِّك  بـ يـْ

ه ْمُّح ر ًجاُّ ُّأ نف س  ُّو ي س لِّم واُّت ْسل يًماق ض ُّ م ـم ايف  ُّ.3﴾ْيت 
،ُّاهللُّبهُُّّأمرهمماُّو ْفقُّبهُّعلىُُّّأرسلواغواُّمجيعُّماُّاإلميانُّبأهنمُّبل ُّ :مما يتضمنه اإليمان بالرسلالسادس 

ُُّّوأهنم ُّبيانا ُّبينوه ُّممنُّشافيا ُّأحدا ُُّّإليهُّأرسلواالُّيسع ُّجهله ُّتعاىلُّ، ُّالبالغُّ﴿قال ُّإال فهلُّعلىُّالرسل
وأطيعواُّ﴿،6ُُّّ﴾اُّعلىُّالرسولُّإالُّالبالغُّاملبنيوم﴿،9ُُّّ﴾فإنُّتولواُّفإمناُّعليكُّالبالغُّاملبني﴿،1ُُّّ﴾املبني
4.8ُّاُّعلىُّرسولناُّالبالغُّاملبني﴾وأطيعواُّالرسولُّفإنُّتوليتمُّفإمناهللُّ

ُّودالئلُّنـبراهيآياتُّ،ُّوتسمىُّأيضاُّدهمُّاهللُّبهُّمنُّأي ُُّّماــــباإلميانُّ :مما يتضمنه اإليمان بالرسل السابع
همُّمشكالُّعلىُّيبهىُّأمر ُُّّولئال،ُّعلىُّنبوهتمُُّّداللةهمُّيوهيُّاألمورُّاخلارقةُّللعادةُّاليتُُّيريهاُّاهللُّعلىُّأيد،ُّ

ندُّأهنمُّمرسلونُّمنُّعُّعل موا؛ُُّّوطاقتهمفوقُّقدرةُّالبشرُُّّبأموردواُّــــــيُِّّأ ُّقدُّرسلهمُُّّوارأُّإذاُّفإنُّالناس،ُّالناسُّ
ُّ.علىُّالدينلوهبمُّوثبتتُّقهبمُّوآمنواُّأمرهمُّفاستيهنواُّ،ُّاهللُّتعاىلُّ
تلهفُّوتلتهمُّماُّ،ُّاليتُّألهاهاُّبنيُّأيديُّسحرةُّفرعونُّفإذاُّهيُّحيةُّتسعىُّعصاُّموسىُُّّاآلياتومنُّتلكُّ

ُّ،ُّ،ُّوهُّمنُّاحلبالُّوالعصيُّأله ُّ ُّ،ُّفآمنوا ُّأتىُّبهُّموسىُّمنُّعندُّاهللُّوليسُّسحرا ُّأنُّما وبعدُّألهنمُّعل موا
ُّف ُّمعهُّ، ُّالبحرُّفراإمياهنمُّبهيتُّالعصا ُّسارُّبهومهَُّتاه ُّمنُّفرعونُّلما ُّالعصاُّضربُّهبرا البحرُّفانفلقُّذه

                                              
البهـرة.ُّوانظـرُّتعليـقُّ(ُّمـنُّسـورة136ُّ﴾ُّاآليـةُّ)أنـزلُّإلينـاُّومـاُّأنـزلُّإىلُّإبـراهيملعلُّهناكُّلطأُّمنُّالنساخُّ،ُّفلفظُّاآليةُّ﴿قولواُّآمناُّبـاهللُّومـا1ُُّّ

ُّالعاملية. ُّحمههيُّصحيحُّالبخاريُّعلىُّاحلديثُّ،ُّطبعةُّمؤسسةُّالرسالة
 (ُّعنُّأيبُّهريرةُّرضيُّاهللُّعنه.4362رواهُّالبخاريُّ)2ُّ
ُّ.69ُُّّ:سورةُّالنساء3ُّ
ُّ.39ُّسورةُّالنحل:1ُُّّ
ُّ.82ُّسورةُّالنحل:9ُُّّ
ُّ.18ُّسورةُّالعنكبوت:6ُُّّ
ُّ.12ُّسورةُّالتغابن:4ُُّّ
 بريوت.ُّ–،ُّالناشر:ُّاملكتبُّاإلسالمي311ُُّّبنُّأيبُّالعزُّاحلنفيُّ،ُّصُّال«ُّشرحُّالطحاوية»انظر8ُُّّ
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ُّ ُّيابسُّمعُّقومه ُّاهللُّفسارُّيفُّطريق ُّفنجاه ُّاحلجرُّ، ُّاثنتاُّويفُّصحراءُّسيناءُّضربُّبعصاه فانفجرتُّمنه
فعصاُّموسىُّليستُّإالُّآيةُّمنُّعندُّاهللُّليعلمُّالناسُّأنهُّرسولُّعيناُّعلىُّقدرُّأسباطُّبينُّإسرائيلُّ،ُّعشرةُّ

ُّ.ُّبهُُّّيؤمنُّ،ُّوتثبيتاُّملنُّآمنُّمنُّعندُّاهللُّ،ُّفيكونُّحجةُّعلىُّمنُّمل
ُيلقُّمنُّالطنيُّكهيئةُّالطريُّفينفخُّفيهُّفيكونُّطرياُّفهدُّكانُّ،ُُّّماُّأيدُّاهللُّبهُّعيسىُّأيضاُُّّاآلياتومنُّ

يُّحي ُّـانُّي ُّوك،ُّبإذنُّاهللُُّّنآواألبرصُّفيربُُّّ-عمىُّدُّأل ُّو ُّوهوُّالذيُُّّ–ميسحُّبيدهُّعلىُّاألكمهُّوُّ،ُّبإذنُّاهللُّ
ُّ.واهللبلىُُّّ؟لُّعلىُّأنهُّرسولُّمنُّعندُّاهللأفليسُّهذاُّدلي،ُّاملوتىُّبإذنُّاهللُّ

هُّوأنهُّرسولُّمنُّعندُّاهللُّحهاُّ،ُّـكلهاُّتدلُّعلىُّصدقُّنبوت،ُُّّكثريةُُُّّّبآياتُُّّاحمدـمكماُّأيدُّاهللُّنبيهُّ
ُّ.ُّفهوُّاآليةُّالكربىُّالدالةُّعلىُّنبوةُّحممدُّأشهرهاُّالهرآنُّالكرميُّ،ُّ

 م الصالة والسالماألنبياء عليهبها  رسلأ  التي  اإليمان باآلياتفائدتان في باب 

 الفائدة األولى:
إنُّمنُّحكمةُّاهللُّتعاىلُّأنُّجعلُّكربياتُّاآلياتُّعلىُّأيديُّرسلهُّمنُّجنسُّماُّبرزُّفيهُّأهلُّالعصرُّالذيُّ
ب عثُّفيهُّذلكُّالرسولُّ،ُّليكونُّذلكُّأبلغُّيفُّاحلجةُّواإلقناعُّبأنُّذلكُّالرسولُّمرسلُّمنُّعندُّاهللُّحهاُّ،ُّ

ومهُّبالسحرُّ،ُّفكانتُّآيةُّموسىُّمنُّجنسُّماُّاشتهرواُّفيهُّففيُّعصرُّموسىُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّاشتهرُّق
ُّوزادتُّعليهُّ،ُّبأنُّكانتُّحهيهةُّالُّليااًل.

ويفُّعصرُّعيسىُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّكانُّعلمُّالطبُّمرتقيًاُّإىلُّحدُّكبريُّ،ُّفجاءتُّآيتهُّمنُّجنسُّماُّ
وهيُّالعمىُّوالربصُّبرزواُّفيهُّوزيادةُّ،ُّبأنُّجعلُّاهللُّعلىُّيدهُّالشفاءُّمنُّأمراضُّالُّيستطيعُّقومهُّعالجهاُّ

ُّ،ُّبلُّوإحياءُّاملوتى،ُّكلهاُّبإذنُّاهللُّتعاىل.
،ُّفهدُّترقىُّالناسُّيفُّعصرهُّيفُّجانبُّالفصاحةُّ،ُّفك تبتُّاملعلهاتُُّّلنبيناُّحممدُُّّةوكذلكُّاألمرُّبالنسب

ُّ ُّهلمُّأنُّيأتوا ُّالهرآنُّمعجزًا ُّ،ُّفجاء ُّبسورةُُّّمثلهــــبالفصيحةُّون ظمتُّالهوايفُّالبليغة ،ُّمثُّأعجزهمُّأنُّيأتوا
 لهُّ،ُّفلمُّيستطيعواُّذلكُّوالُّبآيةُّواحدة.مث

ُّقالُّاإلمامُّابنُّكثريُّرمحهُّاهلل:
قالُّكثريُّمنُّالعلماء:ُّبعثُّاهللُّكلُّنيبُّمنُّاألنبياءُّمباُّيناسبُّأهلُّزمانهُّ،ُّفكانُّالغالبُّعلىُّزمانُّموسىُّ

اُّاستيهنواُّعليهُّالسالمُّالسِّحرُّوتعظيمُّالّسحرةُّ،ُّفبعثهُّاهللُّمبعجزةُّهبرتُّاألبصارُّوحيّـرتُّكلُّسّحارُّ،ُّفلم
ُّأهناُّمنُّعندُّالعظيمُّاجلبارُّانهادواُّلإلسالمُّ،ُّوصارواُّمنُّع بادُّاهللُّاألبرار.
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وأماُّعيسىُّعليهُّالسالمُّفب ع ثُّيفُّزمنُّاألطباءُّوأصحابُّعلمُّالطبيعةُّ،ُّفجاءهمُّمنُّاآلياتُّمباُّالُّسبيلُّ
ياءُّاجلمادُّ،ُّأوُّألحدُّإليهُّإالُّأنُّيكونُّمؤيداُّمنُّالذيُّشرع ُّالشريعةُّ،ُّفمنُّأينُّللطبيبُّقدرةُّعلىُّإح

ُّ؟1علىُّمداواةُّاألْكمهُّواألبرصُّ،ُّوبْعثُّمنُّهوُّيفُّقربهُّرهنيُّإىلُّيومُّالتناد
ُّفأتاهمُّبكتابُّمنُّاهللُّعز2ُُّّحاريرـــونبعثهُّاهللُّيفُّزمانُّالفصحاءُّوالب ــلغاءُُُّّّحمدـموكذلكُّ الشعراءُّ،

لهُّ،ُّأوُّبسورةُّمنُّمثلهُّ؛ُّملُّجنُّعلىُّأنُّيأتواُّمبثلهُّ،ُّأوُّبع ْشرُّس ورُّمنُّمثـوجلُّ،ُّفلوُّاجتمعتُّاإلنسُّوال
،ُّوماُّذاكُّإالُّألنُّكالمُّالربُّعزُّوجلُّالُّيشبهُّكالمُّاخللق3ُُّّيستطيعواُّأبداُّولوُّكانُّبعضهمُّلبعضُّظهريا

ُّأبدا.
1ُّانتهىُّكالمُّاحلافظُّابنُّكثريُّرمحهُّاهلل.

 الفائدة الثانية:
رىُّوكذلكُّمعجزاتُّاأللُّإنُّمنُّحكمةُّاهللُّتعاىلُّأنُّجعلُّمعجزةُّالهرآنُّلالدةُّ،ُّأماُّمعجزاتُّالنيبُّ

إىلُّهذاُّيفُّاحلديثُّالذيُّرواهُّأبوُّهريرةُّرضيُّاهللُّعنهُّأنُُّّاألنبياءُّقبلهُّفهدُّانهرضتُّ،ُّوقدُّأشارُّالنيبُّ
قال:ُّماُّم نُّاألنبياءُّمنُّنيبُّإالُّقدُّأ عطيُّمنُّاآلياتُّماُّمثلهُّآمنُّعليهُّالبشرُّ،ُّوإمناُّكانُُّّرسولُّاهللُّ

 9.ونُّأكثرهمُّتابعاُّيومُّالهيامةالذيُّأ وتيتُّوحياُّأوحىُّاهللُّإِلُّ،ُّفأرجوُّأنُّأك
ُّقالُّالنوويُّرمحهُّاهلل:

ز اتُّم اُّك ان ُّ ُّم ْنُّاْلم ْعج  ُّأ ْعط ي  ّ ُّك ّلُّن يب  يه ُّع ل ىُّأ قـْو الُّ؛ُّأ ح ده اُّأ ن 
ُّف  ُّاحلْ د يثُّف اْلت ل ف  ُّل م ْنُُُّّّأ م اُّم ع اّن  م ْثله

ُّم ُّ ُّو أ م ا ُّالْب ش رُّ، ُّب ه  ُّف آم ن  ُّاألنبياءُّ، ُّم ْن ُّقـ ْبله ز تك ان  ُّأ ح دُّـ ُّْعج  ُّيـ ْعط  ُّالْه ْرآنُّال ذ يُّملْ  ُّف ه ي  ر ة
ُّالظ اه  يُّالْع ظ يم ة

:ُّأ ن اُّأ ْكث رهْمُّت اب ًعا.ُّ ُّم ْثلهُّ،ُّف ل ه ذ اُّق ال 
ُّغ رْي ُّ ز ة ُّم ْعج  ف  ُّو ش بـْه ةُّ،ُّخب  ال  ْحر  ْي يلُّب س  َُّت  ُّال ذ يُّأ وت يت هُّالُّيـ ت ط ر قُّإ ل ْيه  ُّأ ن  ُّم ْعن اه  ُّف إ ن ه ُّق ْدُُّي  يِّلُّو الث اّن  يُّ؛

ُّص ور ةُّع ص اُّم وس ىُّ رُّب ش ْيء ُّمم  اُّيـ ه ار بُّص ور هت اُّ،ُّك م اُّل يـ ل ْتُّالس ح ر ةُّيف  ،ُّو اخْل ي الُّق ْدُّيـ ر وجُّع ل ىُُّّالس اح 

                                              
ـــاليومُّ 1 ــــت ُّـ هوُّيومُّالهيامةُّ،ُّس ــمِّيُّبذلكُّألنُّاملالئكةُّتناديُّأهلُّاجلنةُّبأعماهلمُّوأهلُّالنارُّوأعماهلمُّ،ُّوقيلُّألنُّالناسُّيناديُّبعضهمُُّّنادـ

 بعضاُّيفُّذلكُّاليومُّإذاُّاشتدُّاهلولُّوالفزع.

 ،ُّمادةُّ)حنر(.«ُّلسانُّالعرب»عُّحنريرُّ،ُّوهوُّاحلاذقُّاملاهرُّالعاقلُّاجملرب.ُّانظرُّحناريرُّمج2ُّ
ُّ،ُّمادةُّ)ظهر(.«ُّلسانُّالعرب»الظهريُّهوُّاملعني.ُّانظر3ُُّّ
،ُّلامتــةُّبــاب:ُّ«ُّاجلــامعُّألحكــامُّالهــرآن»،ُّوللهــرطيبُّكــالمُّمثلــهُّيفُّمهدمــةُّكتابــه15ُُّّ،ُّســورةُّآلُّعمــرانُّ،ُّاآليــةُّ«ُّتفســريُّالهــرآنُّالعظــيم»1ُّ

(ُّ،ُّشــرحُّحــديث:ُّ)وإمنــاُّكــانُّالــذي8/622ُّ«ُّ)فــتحُّالبــاري»يفُّإعجــازُّالهــرآنُّ،ُّوشــرائطُّاملعجــزةُّوحهيهتهــا(ُّ،ُّوكــذاُّابــنُّحجــرُّيفُّ)نكــتُّ
ُّأوتيتهُّوحياُّأوحاهُّاهللُّإِل(.ُّ

 (.192مسلمُّ)(ُّو1581ُّالبخاريُّ)رواه9ُُّّ
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ُّف ُّ ز ةُّو السِّــْحرُّو الت ْخي يلَُّي ْت اجُّإ ىل  ْعــج  ْكرُّو ن ظ رُّ،ُّو ق ْدُُّي ْط ئُّالن اظ رُّفـ يـ ْعت ه دمه  اُّبـ ْعضُّاْلع و اّمُّ،ُّو اْلف ْرقُّبـ نْيُّاْلم 
ُّس و اء.ُّ

ُّي ش اه ده اُّإالُّم ْنُّح ض ر ُّ ُّأ ْعص ارهْمُّو ملْ  ز اتُّاأْل ْنب ي اءُّا نـْه ر ض ْتُّب اْنه ر اض  ُّم ْعج  ه اُِّب  ْضر هت  ْمُّ،ُّو الث ال ثُّم ْعن اه ُّأ ن 
ز ةُّن ب يـّن اُّ ُّ،ُّاْله ْرآنُّاْلم ْست م ُُّّو م ْعج  غ تهُّو إ ْلب ارهُّب اْلم غ ي ب ات  ُّأ ْسل وبهُّو ب ال  ُّيـ ْومُّاْله ي ام ةُّ،ُّم ع ُّل ْرقُّاْلع اد ةُّيف  ّرُّإ ىل 

ُّمج  يعُّاأل ْعص ارُّ، ُّيف  ُّم تـ ف رِّق ني  ُّأ ْو ُّم ْثلهُّجم ْت م ع ني  ُّم ْن ُّب س ور ة  ُّي أْت وا ُّأ ْن ُّو اإْل ْنسُّع ْن ُّا ْعت ن ائ ه مُُّّْو ع ْجزُّاجلْ ّن ُّو م ع 
ُّم ْنُّو ج وهُّإ ْعج ازهُّاْلم ْعر وف ة.ُّو ا لل ه ُّأ ْعل م.ُُّّمب  ع ار ض ت ه ُّفـ ل ْمُّيـ ْهد ر واُّو ه ْمُّأ ْفص حُّاْله ر ونُّ،ُّم ع ُّغ رْيُّذ ل ك 

ُّع ل ْيه ُّاُّو قـ ْولهُّ ُّز م نُّق ل ةُّ:ُّ)ف أ ْرج وُّأ ْنُّأ ك ونُّأ ْكث رهْمُّت اب ًعا(ُّع ل مُّم ْنُّأ ْعالمُّالن بـ و ةُّ،ُّف إ ن ه ُّأ ْلبـ ر  لس المُّهب  ذ اُّيف 
ُّا نـْتـ ه ىُّاألمُّْ ُّف يه ْمُّ،ُّح ىت  ُّالْب الدُّو ب ار ك  ُّع ل ىُّاْلم ْسل م ني  ُّو فـ ت ح  ُّالل هُّتـ ع اىل  ُّ،ُّمث  ُّم ن  ْسالمُّاْلم ْسل م ني  رُّو ات س ع ُّاإل 

ُّو ل ل ه ُّاحلْ ُّ ،ُّ ُّاْلم ْعر وف ة ُّاْلغ اي ة ُّه ذ ه  ُّإ ىل  ُّاْلم ْسل م ني  ُّالُّحت ْص ىُّ،ُّو ا لل هُّيف  ُّال يت  ُّالنـِّْعم ةُّو س ائ رُّن ع مه ْمدُّع ل ىُّه ذ ه 
 أ ْعل م.ُّانتهىُّبالتصار.

ُّ(:وإمناُّكانُّالذيُّأ وتيتُّوحياُّأوحىُّاهللُّإِلوقالُّمشسُّالدينُّالذهيبُّرمحهُّاهللُّيفُّشرحُّقولهُّ)
مُّكــانُّيــأيتُّباآليــةُّوتنهضــيُّهــذهُّهــيُّاملعجــزةُّالعظمــىُّ،ُّوهــيُّالهــرآنُّ،ُّفــإنُّالنــيبُّمــنُّاألنبيــاءُّعلــيهمُّالســال

ُّأتبـاعُّنبينـاُّ ــثـ ــر  لكـونُّمعجزتـهُّالكـربىُّباقيـةُّبعـدهُّ،ُّفيـؤمنُّبـاهللُّورسـولهُُُّّّمبوتهُّ،ُّفه ل ُّلذلكُّمنُّيت ــــب عهُّ،ُّوك 
1ُّكثرٌيُّم ـم ـنُّيسمعُّالهرآنُّعلىُّمرُّاألزمانُّ،ُّوهلذاُّقال:ُّفأرجوُّأنُّأكونُّأكثرهمُّتابعاُّيومُّالهيامة.ُّانتهى.

أيُّأنُّمعجزيتُّاليتُّحتديتُّبـهاُّ؛ُّالـوحيُّالـذيُّأ نـــز لُّ:ُّيفُّشرحُّاجلملةُّاملتهدمةُّ«الفتح»يفُُّّوقالُّابنُّحجر
عليُّ،ُّوهوُّالهرآنُّ،ُّملاُّاشتملُّعليهُّمنُّاإلعجـازُّالواضـحُّ،ُّولـيسُّاملـرادُّحصـرُّمعجزاتـهُّفيـهُّ،ُّبـلُّاملـرادُّأنـهُّ

ُّاملعجزةُّالعظمىُّاليتُّالت صُّهباُّدونُّغريه.ُّانتهىُّخمتصرا.

 الثالث بيان وجوه إعجاز القرآن وخصائصه. وقد تقدم في الركن

                                              
 بريوت.ُّ–،ُّالناشر:ُّمؤسسةُّالرسالةُّ(ُّ،ُّبابُّجامعُّيفُّدالئلُّالنبوة24/391ُّقسمُّالسريةُّالنبويةُّ،ُّ)،ُّ«ُّسريُّأعالمُّالنبالء»1ُّ
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 فصل في بيان نواقض اإليمان بالرسل
ُّاعلمُّرمحكُّاهللُّأنهُّكماُّأنُّاإلميانُّبالرسلُّالُّيتحهقُّإالُّبأمورُّ؛ُّفإنُّاإلميانُّهبمُّينتهضُّبأمور:

ُّتكذيبهماألول ُّألنُّ،  : أيُّتكذيبُّأهنمُّرسلُّمنُّعندُّاهللُّوإنُّكانُّالتكذيبُّمتعلقُّبرسولُّواحدُّ،
انُّبواحدُّمنهمُّيهتضيُّاإلميانُّباجلميعُّ،ُّوالتكذيبُّبواحدُّمنهمُّيهتضيُّالتكذيبُّباجلميعُّ،ُّوهذاُّاإلمي

 .الناقضُّحاصلُّيفُّمجيعُّاألممُّمنُّعهدُّنوحُّإىلُّقيامُّالساعة
،ُُّّتكذيبُّماُّجاؤواُّبهُّولوُّكانُّجزءاُّمنُّالشريعةُّ،ُّفلوُّأنُّرجالُّزعمُّأنهُّآمنُّمباُّجاءُّبهُّالنيبُّالثاني: 

ُّبأنه ُّيؤمن ُّمل ُُّّولكنه ُّبالنيب ُّالُّيعتربُّمؤمنا ُّيفُّاحلهيهة ُّفهذا ُّ؛ ُّاألنبياء ُّبالنيبُُّّلاَت ُّاإلميان ُّألن ،ُّ
1ُّيهتضيُّاإلميانُّمباُّجاءُّبهُّوعدمُّتكذيبهُّيفُّشيءُّمنهُّولوُّكانُّشيئاُّواحدا.

ُّفلوُّأنُّرجالُّزعمُّأنهُّآمنُّبأنُّحممدُّالثالث مرسلُّمنُّربهُّ،ُّولكنهُّأىبُُّّ:ُّعدمُّاالنهيادُّلشريعتهمُّ،
فإنُّهذاُّالرجلُّالُّي عدُّمؤمناُّحىتُّينهادُّلشريعتهُّ،ُّفإنُّدليلُّاإلميانُّالعملُّ،ُّوهلذاُّفإنُّأباُّالعملُّبشريعتهُّ،ُّ
الُّي عتربُّمسلماُّمعُّكونهُّآمنُّبأنُّابنُّأليهُّرسولُّمنُّعندُّاهللُّحهاُّ،ُّوماُّذاكُّإالُّألنهُُّّطالبُّعمُّالنيبُّ

 جداد.أىبُّاالنهيادُّلشريعتهُّتهليداُّلهومهُّولئالُّي عريهُّالناسُّبرتكُّدينُّاآلباءُّواأل

التعديُّعليهمُّيفُّحياهتمُّ،ُّوهذاُّالفعلُّكفرُّ،ُّتنهصهمُّأوُّهمُّ،ُّبسبهمُّأوُّاالستهزاءُّهبمُّأوُّؤُّإيذاالرابع: 
ُّ.2قالُّتعاىلُّ﴿قلُّأباهللُّوآياتهُّورسولهُّكنتمُّتستهزئونُّ*ُّالُّتعتذرواُّقدُّكفرَتُّبعدُّإميانكم﴾

داتُّهلمُّ،ُّكدعائهمُّالغلوُّفيهمُّ،ُّأيُّتعظيمهمُّفوقُّاحلدُّالشرعيُّ،ُّبصرفُّشيءُّمنُّالعباالخامس: 
والسجودُّهلمُّوالطوافُّبهبورهمُّوالذبحُّهلمُّ،ُّأوُّوصفهمُّبشيءُّمنُّصفاتُّالربُّعزُّوجلُّ،ُّكادعاءُّأهنمُّ

ُّيعلمونُّالغيبُّ،ُّأوُّيتصرفونُّيفُّالكونُّ،ُّوحنوُّذلكُّ،ُّفهذهُّكلهُّشركُّيفُّالعبادةُّويفُّأمساءُّاهللُّوصفاته.

 تنبيه
ُّبأنبياءُّ،ُّالغلوُّيفُّالصاحلنيُّمنُّأعظمُّأسبابُّاالحنرافُّ،ُّسواءُُّّ ُّأنبياءُّأوُّمنُّليسوا كانُّيفُّحقُّمنُّكانوا

،ُّفهدُّكانُُّّحمدُّـوهوُّالذيُّأدىُّبكثريُّمنُّاألممُّإىلُّالوقوعُّيفُّالشركُّ،ُّبدءاُّمنُّأمةُّنوحُّإىلُّأمةُّم
الشركُّيفُّعهدُّنوحُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّمنُّتعظيمُّالصاحلنيُّ،ُّكماُّيفُّصحيحُّالبخاريُّعنُّابنُُّّؤمنش

نُّودًّاُّوالُّسواعاُّوالُّيغوثُّنُّآهلتكمُّوالُّتذر ُّالُّتذر ُُّّوقالوا﴿ُّقولُّاهللُّتعاىلُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهماُّيفُّتفسري

                                              
 املدينة.ُّ–،ُّد.ُّغالبُّبنُّعليُّعواجيُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالنصيحةُّ«ُّاملتنبئونُّيفُّاإلسالمُّولطرهمُّعلىُّالفكرُّواجملتمع»يراجعُّللفائدةُّكتاب1ُُّّ
 .66ُُّّ-69ُّسورةُّالتوبة:2ُُّّ
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ُّهلكواُّ:قال1ُّ﴾ونسراويعوقُّ ُّفلما ُّنوحُّ، ُّقوم ُّرجالُّصاحلنيُّمن ُّأن2ُُّّأمساء ُّإىلُّقومهم أوحىُّالشيطان
ُُّيلسونُّأنصابا ُّإىلُّجمالـ سهمُّاليتُّكانوا بوا ُّفلمُّت عبدُّ،ُّحىت3ُّانص  ،ُّ ُّففعلوا ُّبأمسائهمُّ، ُّهلكُُّّ،ُّومسوها إذا

9ُّع بدت.1ُّالعلمُّأولئكُّوتـنس خ
وروىُّابنُّجريرُّبإسنادهُّإىلُّالثوريُّعنُّموسىُّعنُّحممدُّبنُّقيسُّأنهُّقالُّعنُّيغوثُّويعوقُّونسرا:ُّكانواُّ
قوًماُّصاحلنيُّمنُّبينُّآدمُّ،ُّوكانُّهلمُّأتباعُّيهتدونُّهبمُّ،ُّفلماُّماتواُّقالُّأصحاهبمُّالذينُّكانواُّيهتدونُّهبم:ُّ

ُّإ ُّأشوقُّلنا ُّكان ُّإليهمُّلوُّصورناهم ُّآلرونُّدب  ُّوجاء ُّماتوا ُّفلما ،ُّ ُّفصّوروهم ،ُّ ُّذكرناهم ُّإذا ىلُّالعبادة
6ُّ.فعبدوهمإبليسُّ،ُّفهال:ُّإمناُّكانواُّيعبدوهنمُّ،ُّوهبمُّي سهونُّاملطرُّ،ُّ
ُّقالُّغريُّواحدُّمنُّالسلف:ُّكانُّهؤالء ُّفلما4ُُّّوقالُّابنُّالهيم: ُّالسالمُّ، قوًماُّصاحلنيُّيفُّقومُّنوحُّعليه

8ُّصورواُّمتاثيلهمُّ،ُّمثُّطالُّعليهمُّاألمدُّفعبدوهم.ماتواُّعكفواُّعلىُّقبورهمُّ،ُّمثُّ
ُّقالُّابنُّعباسُّ ُّاألصنامُّيفُّقومُّنوحُّتــتابعُّالناسُّعلىُّذلكُّوانتشرُّبينهمُّكما ُّالشركُّوعبادة وبعدُّنشوء

ُّنوحُّيفُّالعربُّبعد ُّ ُّاليتُّكانتُّيفُّقوم ُّصارتُّاألوثان ُّفكانتُّلكلبُّبدومة5ُُّّرضيُّاهللُّعنه: ُّو د ُّأما ،
هلذيلُّ،ُّوأماُّيغوثُّفكانتُّملرادُّمثُّلبينُّغطيفُّباجلرفُّعندُّسبأُّ،ُّوأماُّ،ُّوأماُّسواعُّفكانت14ُُّّاجلندل

11ُّيعوقُّفكانتُّهلمدانُّ،ُّوأماُّنسرُّفكانتُّحل مريُّآللُّذيُّالكالع.
12ُّ.ثم اتخذها العرب بعد ذلكوقالُّقتادة:ُّكانتُّهذهُّاآلهلةُّيعبدهاُّقومُّنوحُّ،ُّ

أنُّغالبُّشركُّاألممُّكانُّمنُّ«ُّزادُّاملعاد»وبناءُّعلىُّماُّتهدمُّمنُّاحلهائقُّالتارُييةُّ،ُّفهدُّقررُّابنُّالهيمُّيفُّ
13ُّجهةُّالصورُّوالهبور.

                                              
 .23ُّسورةُّنوح:1ُُّّ
 أيُّماتوا.2ُّ

ُّئتهمُّمثُّتـنصبُّيفُّاجملالسُّلرياهاُّالناسُّفيهتدواُّهبمُّيفُّأفعاهلم!ُّوهكذاُّدللُّعليهمُّالشيطان.أيُّاصنعواُّأنصاباُّ،ُّوهيُّمتاثيلُّتصنعُّعلىُّهي3ُّ

 قالُّمهيده:ُّوسببُّالتحولُّوالتحريفُّهوُّعدمُّاحلفظ.«.ُّالنهاية»أيُّحتولُّمنُّحالُّإىلُّحال.ُّانظر1ُُّّ

ُّ(.1524رواهُّالبخاريُّ)9ُّ

ُّ.21ُّ،ُّتفسريُّسورةُّنوح:ُّ«ُّتفسريُّابنُّجرير»6ُّ
ُّاُّويغوثُّويعوقُّونسرا.أيُّودًّاُّوسواع4ُّ

ُّ(ُّ،ُّحتهيقُّحممدُّحامدُّالفهي.1/181،ُّ)«ُّإغاثةُّاللهفان»8ُّ

ُّأيُّبعدُّذلكُّالزمانُّ،ُّكماُّسيأيتُّيفُّكالمه.5ُّ

ُّموضعُّيفُّمشالُّجزيرةُّالعرب.14ُّ

ُّ(.1524رواهُّالبخاريُّ)11ُّ

ُّ.21ُّ،ُّتفسريُّسورةُّنوح:ُّ«ُّتفسريُّابنُّجرير»12ُّ
ُّبريوت.ُّ–(ُّ،ُّالناشر:ُّمؤسسةُّالرسالة3/198ُّ«ُّ)زادُّاملعاد»13ُّ
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ُّفلمُّيستجيبواُّ ُّ،ُّيفُّاألنبياءُّويفُّسائرُّأمورُّالدينُّ، ُّعنُّالغلوُّعموما وقدُّهنىُّاهللُّأهلُّالكتابُّمنُّقبلنا
لُّياُّأهلُّالكتابُّالُّتغلواُّيفُّدينكمُّوالُّتــتبعواُّأهواءُّقومُّقدُّضلواُّمنُّقبُّقل﴿فضل واُّوأضل واُّ،ُّقالُّتعاىلُّ

ُّ.1﴾السبـيلوأضلواُّكثرياُّوضلواُّعنُّسواءُّ
ُّت طروا ُّوال ُّيفُّاتباعُّاحلقُّ، ُّاحلد اوزوا ُّأيُّالَُّت  ُّاآلية: ُّتفسريُّهذه ُّاهللُّيف ُّابنُّكثريُّرمحه ُّأ مرَت2ُُّّقال من

يةُّ،ُّكماُّصنعتمُّيفُّاملسيحُّ،ُّوهوُّنيبُّمنُّلـٰهبتعظيمهُّ،ُّفتبالغواُّفيهُّحىتَُّترجوهُّعنُّحيزُّالنبوةُّإىلُّمهامُّاإل
منُّدونُّاهللُّ،ُّوماُّذلكُّإالُّالقتدائكمُّبشيولكمُّ،ُّشيـوخُّالضاللُّ،ُّالذينُّهمُُّّإلـٰهافجعلتمـوهُّياءُّ،ُّــاألنب

ُّسلفكمُّممنُّضلُّقدمياً.ُّانتهىُّكالمه.
ُّ:﴾احلقأهلُّالكتابُّالُّتغلواُّيفُّدينكمُّوالُّتهولواُّعلىُّاهللُّإالُُّّيا﴿وقالُّرمحهُّاهللُّيفُّتفسريُّآيةُّالنساءُّ

راءُّ،ُّوهذاُّكثريُّيفُّالنصارىُّ،ُّفإهنمَُّتاوزواُّاحلدُّيفُّعيسىُّحىتُّتعاىلُّأهلُّالكتابُّعنُّالغلوُّواإلطُّىينه
ُّيعبدونهُُّّ رفعوهُّفوقُّاملنـزلةُّاليتُّأعطاهُّاهللُّإياهاُّ،ُّفنهلوهُّمنُّحيزُّالنبوةُّإىلُّأنُّاَتذوهُّإلـٰهًاُّمنُّدونُّاهللُّ،

واتبعوهمُّيفُُّّمنُّزعمُّأنهُّعلىُّدينهُّ،ُّفادعواُّفيهمُّالعصمةُّ،ُّـكماُّيعبدونهُّ،ُّبلُّقدُّغلواُّيفُّأتباعهُّوأشياعهُّم
كلُّماُّقالوهُّسواءُّكانُّحهًاُّأوُّباطاًلُّ،ُّأوُّضالاًلُّأوُّرشاداُّ،ُّأوُّصحيحًاُّأوُّكذبًاُّ،ُّوهلذاُّقالُّاهللُّتعاىلُّ

ُّ.3﴾اهللأحبارهمُّورهباهنمُّأرباباُّمنُّدونُُّّاَتذوا﴿
بنُّاقال:ُّالُّتطروّنُّكماُّأطرتُّالنصارىُّعيسىُُّّمثُّساقُّحديثُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهُّ،ُّأنُّرسولُّاهللُّ

ُّانتهى. 1فإمناُّأناُّعبدُّ،ُّفهولوا:ُّعبدُّاهللُّورسوله.مرميُّ،ُّ

                                              
ُّ.44ُّسورةُّاملائدة:1ُُّّ
ُّاإلطراءُّهوُّجماوزةُّاحلدُّيفُّاملدح.2ُّ
 .31ُّسورةُّالتوبة:3ُُّّ
ُّ(.2484(ُّ،ُّوالدارميُّ)1/99(ُّواللفظُّلهُّ،ُّوأمحدُّ)3119رواهُّالبخاريُّ)1ُّ
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 1اإليمان بالرسلثمرات بيان في  فصل
 اإلميانُّبالرسلُّلهُّمثراتُّجليلةُّ،ُّمنها:

،ُُّّحيثُّأرسلُّإليهمُّالرسلُّليهدوهمُّإىلُّصراطُّاهللُّتعاىل،ُّ العلمُّبرمحهُّاهللُّتعاىلُّوعنايتهُّبعبادهُّ:األولى
 .بنفسهُّمعرفةُّذلكُّيستطيعالعهلُّالبشريُّالُُّّألن،ُُّّبينواُّهلمُّكيفُّيعبدونُّاهللوي ُّ

 .شكرهُّتعاىلُّعلىُّهذهُّالنعمةُّالكربىُّ:الثانية
،ُُّّألهنمُّرسلُّاهللُّتعاىل،ُُّّوالثناءُّعليهمُّمباُّيليقُّهبم وتعظيمهم حمبةُّالرسلُّعليهمُّالصالةُّوالسالمُّ:الثالثة

 .ذلكسبيلُُّّ،ُّوجاهدواُّيفُّوالنصحُّلعباده،ُُّّوتبليغُّرسالته،ُُّّوألهنمُّقامواُّبعبادته
الدينُّالصحيحُّالذيُّارتضاهُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُّ،ُّوذلكُّبالعملُّمباُّأمرتُّبهُّالرسلُّ اهلدايةُّإىلالرابعة: 

ُّعليهمُّالصالةُّوالسالمُّمنُّالشرائعُّاملنزلة.
عماُّأشكلُّمنُُّّوسؤاهلمفيماُّجاؤواُّبهُّمنُّعباداتُّ،ُّاالقتداءُّباألنبياءُّعليهمُّالصالةُّوالسالمُُّّالخامسة:
كماُّقالُّتعاىلُّ﴿أولئكُّالذينُّبعدُّمماهتمُّ،ُُُّّّ-وهمُّالعلماءُُّّ–والرجوعُّإىلُّورثتهمُُّّ،يفُّحياهتمُّأمورُّالدينُّ

ُّ.3،ُّوقالُّ﴿منُّيطعُّالرسولُّفهدُّأطاعُّاهلل﴾2ُّهدىُّاهللُّفبهداهمُّاقتده﴾

                                              
 .55ُّالبنُّعثيمنيُّ،ُّصُّ«ُّشرحُّثالثةُّاألصول»هذاُّالفصلُّمستفادُّأكثرهُّمن1ُُّّ
 .54ُّسورةُّاألنعام:2ُُّّ
 .48ُّسورةُّالنساء:3ُُّّ
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 1في الرد على شبهة المكذبين بالرسل فصل
وقـدُّذكـرُّاهللُّتعـاىلُّهـذاُّ،ُّمـنُّالبشـرُّيكونـونُّ زاعمـنيُّأنُّرسـلُّاهللُّتعـاىلُّال،ُّهمُّل ُّس ـبُّاملعانـدونُّر ُّوقـدُّكـذ ُّ

ُّأ نُّيـ ْؤم ن وْاُّإ ْذُّج اءه م ُّاهْل د ىُّإ ال ُّأ ن و م ا﴿ُّعمُّوأبطلهُّبهولهالز ُّ ًراُّ م ن ع ُّالن اس  ُّالل ه ُّب ش  ق لُّل ْوُُُّّّ*ُّرسوالق ال واُّأ بـ ع ث 
ُّ ُّ ك ـان ُّيف  فأبطـلُّاهللُّتعـاىلُّهـذاُّ،2ُُّّ﴾ر س ـوالًُّن ُّالس ـم اءُّم ل ًكـاُّمِّـ لْن اُّع ل ـْيه منــزُّمي ْش ـون ُّم ْطم ئ نِّـني ُّل ُُّّمالئكـةٌُّاأل ْرض 

كـانُُّّولـو،ُُّّوهـمُّبشـر،ُُّّإىلُّأهـلُّاألرضُّرسـلٌُّألنهُّم ُّمنُّجنسهمُّ،ُّالرسولُّبشًراُّ عمُّبأنهُّالُّبدُّأنُّيكونالز ُّ
 .ليكونُّمثلهم،ُُّّرسواللُّاهللُّعليهمُّمنُّالسماءُّملًكاُّنـز ُّمالئكةُّل أهلُّاألرض

                                              
 .55ُّالبنُّعثيمنيُّ،ُّصُّ«ُّشرحُّثالثةُّاألصول»هذاُّالفصلُّمنهولُّمن1ُُّّ
ُّ.59ُُّّ-51ُّ:سورةُّاإلسراء2ُّ


