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 :  السماوية اإليمان بالكتب
 ..... 

 إمالء  من  ليست  أنها  على  تدل  صريحة  نصوص  حاليا  املوجودة  التوراة  في   

   ومكان دفنه .نها تتحدث عن وفاته ألوذلك  السالم عليه موس ى

 لدرجة   الكثير   الش يء  جدا  الواضح   الصريح  فالتحري  أدلة  من  فيها  أن  كما   

 .. البتدائي طالب فيها ئيخط ل  حسابية أغالط على  احتوائها

 التوراة   نفس  هي  نهاإ  فقيل  السالم  عليه  موس ى  على   أنزلت  التي   احاأللو   وأما   

 .عين التوراة  هي أنها واألرجح  غيرها وقيل

 . األلواح أنزلت من هللا عز وجل وتضمنت التوراة مكتوبة فيها 

ستة  كانت  التوراة  فيها  مكتوب  السالم  عليه  موس ى  على  أنزلت  التي  األلواح  وتلك 

ف يألواح  رأى موس ى قومه  العجل  لما  يجره عبدون  أخيه  برأس  وأخذ  األلواح  ألقى 

 إليه. 

  هي   نلوحا  فقط  منها  وبقي    ها أربعة.  من  وجل  عز   هللا  رفع  األلواح  ألقى  فلما   

 .  أحكامه تفصيل وفيها وقومه موس ى بها أخذ التي

  عمران  وآل  البقرة_    السبع  أوتيت: )  قال  أنه  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  عنورد    وقد

  السبع  هذهراة ... الحديث (  مكان التو ويونس _    واألعراف  واألنعام  املائدةو   والنساء

  التوراة تقابل الطوال

 وقال : )أوتيت املثاني يعني السبع مكان األلواح( .. 

العلوم والخير   في  اهالن على أن األلواح هي التوراة وأنلفهذان الحديثان صحيحان يد

 السبع الطوال في كتاب هللا عز وجل..    ايقابله

ير  أن  يمكن  التي  املراجع  ومصادر من  اليهود  وكتب  التوراة  عن  وتحدثت  لها  جع 

 شريعتهم.. 

 شلبي  أحمد للدكتور   اليهودية يسمي كتاب   

 أنواع  بيان  في  جدا  عجيب  األخير   وهذا  الهندي  هللا  لرحمة  الحق   إظهار   وكتاب   

 .. التوراة في التي التحريف
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 وقد فضحهم فضيحة ليس بعدها فضيحة  

 : اإلنجيل إلى ننتقل     

البشارة  واإلنجي  النصارى ،  ل معناه  البشارة وهو حاليا عند  كلمة يونانية  معناها 

منها   ش يء  ليس  كثيرة  أناجيل  مجموعة  من  بها.  يعترفون  أناجيل    بالتفاقأربعة 

 منسوبا لعيس ى عليه السالم.. 

ل و ..  هاكتبو   الذين  للقديسين  بها  أوحى  الرب    أنالنصارى    يدعي  األناجيل  وهذه   

فطبعا ل يقولون أنها أنزلت عليه ألنهم يؤمنون بأنه اإلله. أو ،  ا لعيس ي  نه إيقولون  

 ابن اإلله..  

وا إل أن يكون دالحقيقة حاليا كل من هذه األناجيل األربعة ل يع  في  واإلنجيل       

 سيرة لعيس ى عليه السالم وفيه مواعظ وحكم هذا هو مجمل اإلنجيل.. 

  ذكرنا  كما  القديم  العهد  ىعل  فيها  تمدتع  فالنصارى   التشريعية  األحكام  وأما     

 .  األخرى  لديهم املقدسة الكتب وسائر  التوراة وهو  آنفا

 جيل األربعة هي:األنا هذه

 :  ىمت   إنجيل 1⃣

 . واملنسوب إليه هو أحد الحواريين 

ممن ذكر في أسماء   ىعشر حواريا فمت    اثناكلنا نعرف أن عيس ى عليه السالم كان له  

امل ومن  بهالحواريين  غير   سلم  اإلنجيل  لهذا  األصلية  النسخة  أن  النصارى  عند 

 . موجودة

ترجمة    نإذ إنه  فقيل  باليونانية  كتاب  مت  إل ما هذا اإلنجيل.؟ ظهر  فأخذوه   ىنجيل 

 ..  ىهذا هو إنجيل مت  . تاريخ الترجمة واعتمدوه إنجيال ول يعرف املترجم ول 

 :  الثاني اإلنجيل2⃣

وهو   ص 
ُ
ُمرق إنجيل  السبعين يسمى  من  رجل  إلى  وإنما  الحواريين  إلى  ليس  ينسب 

يجزم بأن هذا اإلنجيل إنما هو   ى الذين أرسلهم املسيح لنشر دعوته وبعض النصار 

ص هذا عن أحد الحواريين املسمى ب
ُ
 . طرسمشاهدات نقلها ُمرق
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ب من  ي  طرسوكل  عنهم  ؤ ومرقص  منقولة  كثيرة  نصوص  في  املسيح  بشرية  كدان 

و  ألوهيته  عنهما  وينكران  ما عرف  تخالف  عبارات  اإلنجيل  هذا  في  يوجد  اآلن  لكن 

 وهي زيادات وتحريفات من املتأخرين..  

3️  نجيل الثالث :اإل ⃣

على   تلمذوإنما هذا رجل ت  ول تلميذا لحواري   حواري بقا وهذا ليس  لو يسمى إنجيل  

  ى للنصار ل اليهودي هذا  كان من أشد أعداء اليهود  و وشا،  ل اليهودي  و شا  ىاملسم

نفسه   وسمى  النصرانية  في  بالدخول  فتظاهر  فتنة  يحدث  أن    ذا وه  بولسوأراد 

الديانة املسيحية ألنه هو الذي دعا إلى ألوهية املسيح وأول    فسدالرجل هو الذي أ

قال   فإمن  هللا  ابن  النجيب  ل نه  تلميذه  هذا  اإلنجيل  و وقا  هذا  صاحب  كان و هو 

وليس في حاجة أن يتعلم من الحواريين  يدعي أنه يأتيه الوحي مباشرة من هللا    بولس

 وبثها في ذلك اإلنجيل..   طلةوقا عقيدته البالول من غيرهم وبالتالي أخذ عنه 

 : الرابع اإلنجيل4⃣

 
 
مشترك بين أحد الحواريين وبين رجال آخرين    اسمهذا    وحناوي  ايسمى إنجيل يوَحن

ي يسمى  للحواري    وحناكل  أنه  يدعي  نو فبعضهم  من  صارى  الن  سف املحققون 

بشدة   ذلك  الصياد  أل يرفضون  لذلك  يكون  أن  يمكن  ل  فلسفي  أسلوب  أسلوبه  ن 

 . وقد جزمت بذلك دائرة املعارف البريطانية 

ول زمام وإنما كان  سناد لصاحبه  وعلى اإلجمال فليس ش يء من هذه األناجيل له إ

ر من أربعين أكثمن  هذه األناجيل األربعة    واختاروافيه النصارى    اجتمعهناك مؤتمر  

افق عقيدة أصحاب هذا املؤتمر واألغلبية فيه وأحرقوا  أو خمسين إنجيال ألنها تو

اقها وإتالفها ب ابقية األناجيل أو أصدروا أمر   .إحر

األربعة متقاربة األناجيل  العقيدة    وهذه  بعض جوانب  في  تتفق  أنها  ولو  بينها  فيما 

 . ناجيل متضاربة متناقضة األ تلك  الفاسدة ولكن كثير من النصوص الواردة في 

وهذا خامس  إنجيل    ظهر و  بحرقها  أمر  التي  القائمة  في  مسجال  كان  سنوات  منذ 

 . بولس هذااإلنجيل يسمى إنجيل ِبْرنابا وهو أحد الحواريين وكان مرتابا في 

ناحية   يتناسب من  برنابا  في عيس ى عليه  ال  ةعقيدالمع    العتقادوإنجيل  صحيحة 

بشرية املسيح وعدم ألوهيته وأيضا فيه التصريح الواضح بالنبي كد  ؤ السالم فهو ي

هللا عليه وسلم محمد عليه الصالة والسالم باللفظ الصريح وهو يعتبر أوثق   ىصل
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األناجيل من جهة النقل ولكن ل يعترف به النصارى وهو مترجم إلى العربية ومطبوع  

 الحديث عنه.. بمنذ سنوات ول نريد أن نطيل 

 ؟  املسيح إنجيل  أين لنتساء أن بقي   

 أو   يسجل  مل  السالم  عليه  عيس ى  على  أنزل   ذيال  اإلنجيل  أن  اآلثار   بعض  في  يرو 

أصبح  ينشرها و فنظر فيه فحفظ تعاليمه      ةما يشبه املرآفي  عليه  نزل   وإنما  يكتب

 أتباعه. يف

  مدى   ندري   ل   ولكن  موجود  واإلنجيل  التوراة  مثل  أيضا  والزبور   الزبور   إلى  ننتقل     

أهل   وهو   فيه  وقع  الذي  ريفحالت  مع  ملحق  يعنى  القديم   العهد  في  الكتاب  عند 

داود سفر  وأكثر  .    املزامير   يسمى   ولكن  ذكرناها  تيال  الخمسة  سفار األ  عن  املزامير 

دعوات   تتضمن  أناشيد  عن  عبارة  وهو  السالم  في   وابتهالتعليه  وتضرعات 

 . املعازف في الكنيسة األغلبية وينشدونها مع 

الحديث عن أبي موس ي األشعري أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ملا   يقد ثبت فو 

 .سمع صوته الجميل الحسن قال له: لقد أتيت  مزمارا من مزامير آل داود  

  ضعيف   حديث  في  روي  ما  إل   منها  لدينا  فليس  وموس ى  إبراهيم  صحف  وأما     

 . موس ى  و  إبراهيم صحف هي أنها الحديث هذا في روي ةجميل وحكما أمثال  يتضمن

 وهو   القرآن  وعلوم   للقرآن  املدخل  في  عنه  درسناه  ما  فيكفينا  الكريم  القرآن  وأما

الخاآخ  جميعا  نعرف  كما والكتاب  السماوية  الكتب  بحفظه    يالذ  لدر  تكفل هللا 

الكتب   من  سبقه  ما  كل  تتضمن  األمونسخ  وقد  لتلك  صالحا  يعد  لم  من   ةما 

 .التشريعات 

 بالكتب..  هذا اإليمان 
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   بالرسل اإليمان إلى  ننتقل       

 

  وجل   عز   هللا  إن  حتى  بهم  والقتداء  منهم   التعلم   وإلى  حبهم  إلى  يدعو   بالرسل  اإليمان

 هم اقتده( ا) فبهد بهم فقال : بالقتداءرسوله  أمر 

)  تعالى  قال  كما  إجمال   بالرسل  أيضا  نؤمن  إجمال   بالكتب  آمنا  وكما        آمن: 

 نفرق   ل   ورسله  وكتبه  ومالئكته  باهلل  آمن  كل  واملؤمنون   ربه  من  يهلإ  أنزل   بما  الرسول 

 (  رسله من أحد بين

قد نع  لم   ومن  منهم  عرفنا   ما  إجمال   بهم  نؤمن  فنحن :)ورسال  تعالى  قال  كما  رف 

 لم نقصصهم عليك (   هم عليك من قبل ورسال اقصصن

قال تعالى: )  والرسل كلهم من الرجال فالرسالة والنبوة من خصائص الرجال كما  

 رسلنا قبلك إل رجال نوحي إليهم ( أوما 

عتبر وحي هللا عز وجل ألم موس ى هناك قول ضعيف عند من يعتبر أي وحي نبوة فاو 

مرجوح ألن هللا أوحى إلى  ضعيف  اليم ونحو ذلك نبوة وهو قول    يرضاعه وإلقائه فإب

 .النحل وليس ذلك نبوة بال شك 

لم يذكر هللا ول رسوله صلى هللا عليه وسلم نبية قط والصواب أن النبوة كالرسالة و 

رسول هللا صلى هللا عليه كذابة حين ادعت النبوة قالت إن  ومن سخافة سجاح ال

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما  و !  ولم يقل نبية  (  وسلم قال : )ل نبي بعدى  

 ..  نساء ال  يألنه ل رسالة ول نبوة أصال ف ذلك إل

   والنبوة  الرسالة بين يفرق  من العلم هلأ من هناك   

 . رسول   نبي كل وليس نبي رسول  كل:  فيقولون 

والرسول هو من أمر بالتبليغ    بتبليغه  مر ؤ ي  ولم   بوحي  إليه  أوحي  من  هو   النبي:    وقالوا

بعضهم   برسالة  :  وقال  أتى  من  والرسول  سابق  لشرع  مكمال  أتى  من  هو  النبي 

 مستقلة. 

 : والصواب بعضا بعضها ينقض قوالاأل هذه الحقيقة وفي    

 ةالتسمياشتقاق    في  هو   إنما  والفرق   النبي  هو   والرسول   الرسول   هو   النبي  أن      

به فالنبي من   هللا  أرسله  ملن  وصفان  والنبي  الرسول   ألن عز وجل وأنبأه بما أرسله 
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اإلنباء والرسول من اإلرسال وكالهما صفتان ل تنفكان عن أحد ممن أوحى هللا عز  

 ؛  مر بتبليغهؤ ل إليه بل ل يعقل أصال أن يكون هناك أحد أوحي إليه بشرع ولم ي وج

وإنما    أتي لشخصفالدين لي ..     ل يعقل  ءش يهذا  ؟  لنفسه  ؟ أإليه    يملاذا أوح  نإذ

وكيف يوحى إلى شخص بعبادة هللا وتوحيد هللا ول  ولكي يطبق  وألمة  إلصالح  ليأتى  

ذلك  ؤ ي بإبالغ  ومن حولهأل مر  املحال  ؟    هله  من  هو  بل  الباطل  أبطل  من  ول  !  هذا 

 . من النصوص الشرعية في حال من األحوال ءش ي ييعرف هذا في تاريخ البشرية ول ف

نه أمر بالتبليغ وأنه أالرسالة قد ثبت  بولم يصفه أهل العلم  وكل من قيل إنه نبي  

 ؟ ابلغ الرسالة فكيف يكون هذا ضابط

عة سابقة يعني من أتى مكمال لشريعة سابقة قالوا  وكذلك من قيل إنه مكمل لشري

أيضا   فهذا  رسول  هذا  قالوا  جديدة  بشريعة  أتى  ومن  نبي  و هذا  أتي  قد  مردود 

التتبع الصحيح يعني أن هللا  صاحب هذا القول من عدم التتبع لكتاب هللا عز وجل  

السالم   عليه  إسماعيل  النوع  ذلك  من  ذكر  وجل  يأتفعز  لم  بشريعة    إسماعيل 

دة وإنما هو مكمل لشريعة إبراهيم عليه السالم ومطبق ملا جاء فيها ومع ذلك  جدي

 ليس بالرسالة فقط وإنما وصفه أيضا بالنبوة. وصفه هللا  

الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبيا وكان يأمر   ي فقال :)واذكر ف

 أهله بالصالة والزكاة وكان عند ربه مرضيا (..  

 نبي  الرسول   أن  العلم  أهل  من  املحققون   عليهالذي  و   الصحيح  القول   نفإذ   

 .رسول  والنبي

 رسل  هؤلء   رسول   وعشرون  خمسة  الكريم  القرآن  في   منهم  ذكر   واألنبياء  الرسل   

آيتين وذلك في قوله تعالى    فيو  أآية واحدة    فيم ثمانية عشر رسول ذكروا  منه  بالتفاق

 .  اآليةعلى قومه.... ( إلى آخر : )وتلك حجتنا ءاتيناها إبراهيم 

 وموس ى   ويوسف  وأيوب  وسليمان  وداود  ونوح  ويعقوب  وإسحاق  إبراهيم  وهم          

هؤلء    ولوط  ويونس   واليسع  وإسماعيل  وإلياس  وعيس ى  ويحيى  وزكريا  وهارون

في   ذكروا  رسول  في  ثمانية عشر  والعشرين ف  نسق  الخمس  بقية  وأما  اآليتين  تلك 

و  عليه  هللا  صلى  محمد  وهم  وذو  سبعة  وإدريس  وشعيب  وصالح  وهود  وآدم  سلم 

 الكفل 
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آيات أخرى متفرقة .. محمد صلى هللا عليه وسلم وآدم وهود وصالح   في هؤلء ذكروا  

 صلوات هللا وسالمه أجمعين.. عليهم وشعيب وإدريس وذو الكفل 

ع  والخضر    القرنين  ذو   وأما     في  واختلف   القرآني  ف  ذكرت  أسماء  ثالثة  عندنا  وتب 

ع  والخضر   القرنين  ذو   الثةالث  هؤلء   نبوة  من  نبي  القرنين  ا ذ  أن  القرآن  وظاهر   وتب 

   لونك أويس)  تعالى  قال  كما  نبياءاأل   من  نبي  أنه  واألقرب  األصح   القرنين  ذو   األنبياء

إن  أتلو س  قل  القرنين  يذ  عن ذكرا  منه  كل    اعليكم  من  وءاتيناه  األرض  في  له  مكنا 

 ... ( قلنا يا ذا القرنين ) سببا ( وفيه ءش ي

سورة الكهف ذهب موس ى إليه ليتعلم منه والكالم فيه يطول   يف  ..  والخضر ()  ...  

 . واألرجح أنه ليس نبيا وإنما هو ملك من املالئكة  والقول األصح 

واية الحديث الذى يقص  وهذا ظاهر في ر   املالئكةالصحيح في الخضر أنه ملك من  

 . قصته مع موس ى 

ع ف اهلل أعلم به ألن هللا قال )أهم خير أم قوم تبع ( فيمكن أن يكون ذلك مثل وأما تب 

نوح   أن يكون مثل قوله قوم  ويمكن  أو قوم صالح أقوله قوم فرعون   و قوم هود 

في روي  فقد  أتبع    هولذا  أدري  )ل   : قال  عليه وسلم  النبي صلي هللا  أن  كان حديث 

هو نبي أم ل  عزير ول ندري أ  اسم يضا ذكر في القرآن وهو  أسم  اهناك  (    أم ل؟  لعينا  

تعال؟   قال  هللا  ىفقد  ابن  عزير  اليهود  )وقالت  املذكور  (  :  الحمار  صاحب  هو  وهل 

أيضا هللا أعلم في  ؟  الذي أماته هللا مائة عام ثم بعثه  (  مر على قرية    يالذك بقوله : )  

 .صحة ذلك 

الذي كتب التوراة  الوراق  را  ز هو ع  ا ن عزير إ نا عن التوراة أنه قيل  وكما قلنا  في كالم

هللا ألجل أنه    ابندعت اليهود فيه أنه  اذلك  جل  ، فقال أهل العلم أل بعدما فقدت  

 أحد أن يكتبها غيره  ستطع كتب التوراة بعدما فقدت ولم ي

  هو   وهذا  والرسل  األنبياء  بين  التفرقة  فيو  األنبياء  عدد  في  ضعيف  حديث  مر    

التفرق  ذهاب  في  األساس يالسبب   إلى  العلم  أهل  وهذا   ةبعض  والنبي  الرسول  بين 

ال الحديث  وأما  وهو ضعيف  ذر  أبي  عن  أحمد  اإلمام  رواه  أن   ثابتالحديث  ففيه 

و  رسول  عشر  وخمسة  ثالثمائة  فيها الرسل  خال  إل  أمة  من  وما  أمه  سبعون  األمم 

 (..   نذير  فيها خال   إل  أمة من وإن)  تعالى قال   نذير.. 
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ويأتون  والر  ويشربون  يأكلون  البشر  كسائر  ذلكسل  ويتناسلون    وينكحون   بالزم 

بنا األسواق ويغضبون ويرضون واألدلة على ذلك ظاهرة يعني ل يصل    يويمشون ف

قد  ال وإنما  البشرية  منزلتهم  فوق  فنرفعهم  الرسل  منزلة  في  عز  اغلو  صطفاهم هللا 

وملوجل   أفضلهم  و البشر  أكمل  وهم  ينفكو رسالته  ل  ذلك  البشرية    ن ع  عن 

عند أهل السنة والجماعة فالنبي صلى    العتقادوصفات البشرية وهذه من أصول  

ويرض ى   يغضب  كان  الخلق  أكمل  وهو  وسلم  عليه  بشر ،  هللا  أنا  إنما  يقول  كان 

 . اغضب كما يغضب البشر وأرض ى كما يرض ى البشر 

أهل السنة والجماعة أن    اعتقاد  عليه  ذيواختلف أهل العلم في عصمة األنبياء وال

األنبياء معصومون من الكفر أو كبيرة من الكبائر ل يمكن أن يقع نبي في الكفر أو في 

وأما   وقوعها  جواز  على  فالجمهور  الصغائر  وأما   الكبائر  من    فهذه   األخطاءكبيرة 

  ي ف  غضاضة  ول   األنبياء  من  الخطأ  وقوع   على   النصوص  ودلت  القرآن  بنص  ثبتت

 .. عليها يقرون ل و  ذلك

 وخليله  نبيه  فيها  عاتب  التي  القرآن  في  املواضع  بعض  وجل  عز   هللا  ذكر   وقد   

 
 
 عندما(  لهم  أذنت  لم  عنك  هللا  عفا: )    تعالى  له  فقال..  وسلم  عليه  هللا  صلى  محمدا

األرض(    :له   وقال  للمنافقين  أذن في  يثخن  حتى  أسرى  له  يكون  أن  لنبي  كان  ما   (

  لك  هللا  أحل  ما  تحرم  لم  النبي  أيها  يا: )  له  وقال  بدر   رى اأس  من  الفداءأخذ    عندما

  روايات   حسب  القبطية  مارية  أو   العسل  عليه  حرم  عندما(  أزواجك  مرضات  تبتغي

 مكتوم  أم  ابن  عن  أعرض   عندما(  األعمى  جاءه   أن  وتولى   عبس)  :  له   وقال  النزول

 .راف قريش أش من هو  الذي بالقرش ي وانشغل

قبل   األنبياء  األنبياء  ،    البعثةأما عصمة  بعثة  بالحديث عنها وهي ،  قبل  نطيل  فال 

  ةبينا واملتفق عليه أنهم أي األنبياء لبد أن يعصموا قبل البعث  اختالفامختلف فيها  

الكذب  م أو  الزنا  في  الوقوع  مثل  وذلك  بعثتهم  مع  يتنافى  أو  بعدها  يشينهم  أن ؛  ما 

قبل   الكذب  عنه  فاحشة   ةالبعثيعرف  وكذلك  يكون  أن  وليمكن  مستحيل  هذا 

 . الزنا ونحو ذلك 

تذكر قصص ،  أو بعدها    ةمجال عصمة األنبياء سواء قبل البعث؛  وفي هذا املجال  

بها ولكن نذكرها على سبيل اإلجمال ومن أراد التفصيل والستزادة    نطيل وأمور  ل  

 .فيرجع إلى املراجع 
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 من ذلك  

 م من الشجرة  أكل آد   

 س ى عليه السالم للقبطي فقتله.وضرب مو    

 (  بها وهم هب همت   ولقد)تعالى   قوله يف العزيز  امرأة مع يوسف وقصة   

  وتسعون   تسع   له  أخي  هذا  إن)  قال  ملا  الخصمينو   السالم  عليه  داود  وقصة   

   ة (نعج

  عز   تعالى   هللا  قال  عندما  زينب  من  وزواجه  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  وقصة    

 ( . مبديه هللا ما  سكنف  في وتخفي) وجل

   الخلف عن كثيرا يختلف نهج م  شابهها وما القصص هذه  يف وللسلف   

  توجيهها  ثم  القصص   تلك  إثبات  عليهم  يغلب  فالذي  القصص  تلك  في  السلف  منهج 

ه السليم الذي ل يتنافى مع مقام النبوة ويصح أن يصدر من األنبياء والرسل التوجي

جهم الرفض التام لتلك القصص وردها جملة وتفصيال ول شك  أما الخلف فمنهف

 أن السلف أعرف باهلل ورسله من الخلف..  

  تيمية   ابن  اإلسالم  لشيخ  النبوات  كتاب  املسائل  تلك  في  نظر ت  التي  الكتب  من     

 ماء وكتاب الرسل والرسالت لعمر األشقر من املحدثين  القد من

:  وقد نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن     تفضلوني   ل )املفاضلة بين األنبياء فقال 

ى بن يونس  على
 
 (   مت

 ذكر   جاء  آية  من  أكثر   في  له   معاتبا  كتابه   في  وجل  عز   هللا  ذكره  السالم  عليه  يونس

) م ومع ذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  واللو   العتابب  السالم  عليه  يونس

ى..( ل تفضلونى على يونس   بن مت 

 :  وسلم عليه هللا صلى  لوقا     

موس ى  فأجد  األرض  عنه  تنشق  من  أول  فأكون  القيامة  يوم  يبعثون  الناس  إن   (

 صعقة الصور ..(م جوزي بأباطشا بقائمة من قوائم العرش فال أدري أفاق قبلي 

جمهور  ول      ولكن  األنبياء  بين  املفاضلة  عن  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  نهى  ذا 

 .ه صلى هللا عليه وسلم العلماء على تفضيل



12 

 

ا لتو األنبياء  النبي صلى هللا عليه وسلم على سائر   ةاألدل  فر والجمهور على تفضيل 

ه صلى هللا عليه وسلم عن املفاضلة بين األنبياء يما ذكرنا من نه  حملون على ذلك وي

تواضعه حصول    على  من  وخشيته  وسلم  عليه  هللا  بين   ءش يصلى  الشقاق  من 

 .ا في سبب ورود هذا الحديث املسلمين واليهود كم

ملسلم فقال ل والذي   لفوكان سبب ورود حديث النهي عن املفاضلة أن يهوديا ح 

البشر.   على  قويةص   املسلم  فصفعهاصطفى موس ى  له  و   ،  فعة  ذلك :  قال  أتقول 

أظهرنا   بين  وسلم  عليه  ال؟  ورسول هللا صلي هللا  إلى  األمر  عليه ورفع  نبي صلى هللا 

 وسلم فقال هذا الحديث..  

  كل   قال  العلم  أهل  بعض.    الرسل  من  العزم  أولو   يسمى  من  الرسل  من  هناك   

في   املذكورون   وهم   خمسة  هم  العزم  أولو   بل  قال  وبعضهم  العزم  أولو هم    الرسل

وموس ى   وإبراهيم  نوح  ومن  ومنك  ميثاقهم  النبين  من  أخذنا  وإذ   ( تعالى:  قوله 

 م( وعيس ى ابن مري

قوله تعالى: )فاصبر فما    يفأولو العزم من الرسل هؤلء الخمسة وهم املقصودون ف

 صبر أولو العزم من الرسل (

عجب نت  ول   بعده  نبي  فال   وسلم  عليه  هللا  صلى  محمد  بنبينا  ختمت  قد  والنبوة   

ننبه على ذلك ألن هناك من   النبوة من  ضإذا كنا  في تلك العقيدة وعقيدة ختم  ل 

أهل   ذلكعقائد  فارق  وممن  والجماعة  الق  السنة  والبهائياوخالفه  وهما    ةديانية 

واسع في باكستان والهند وبريطانيا وعدة    انتشار ولهم اآلن    اشتهرتا فرقتان كفريتان  

 من أراد التوسع على كتاب يسمى :  نحيلوإنما فيهم أماكن ول نطيل بالتفصيل 

 د بن سعيد الغامدي(  والرسالة املحمدية ألحم ) عقيده ختم النبوة

 صلى   قال  كما  صدقهم  على  دللة  بمعجزات  أنبيائه  وتعالى  سبحانه  أيد هللا  وقد     

  : القرآن لعلوم املدخل في الحديث هذا علينا مر  وقد وسلم عليه هللا

تي من اآليات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته و وقد أ  إل   نبي  من  ما)   

  ( أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وحيا أوحاه هللا إليه فأرجو 

  فأصبحت  ألقاها   الذي   العصا  كثيرة  وهي   السالم  عليه  موس ى  معجزات  ومن     

 والقمل   والجراد،    بيضاء  فخرجتا  يداه  أدخل  عندما  واليدان ،    مبين  ثعبان
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هم ولم تفلح معقوم فرعون    تحذير وكلها آيات جاءت ل،  ادع والدم والطوفان  والضف

 اآليات   تلك

 يه السالم إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص  عيس ي عل ومن معجزات      

القمر واإلسراء   انشقاقهللا عليه وسلم سوى القرآن    ىومن معجزات النبي صل       

أصابعه صل  بين  من  املاء  ونبع  الطعام  له    ىوتكثير  الشجر  وسلم وسجود  عليه  هللا 

 . الم الحجر عليه سو 

 .معجزة األنبياء من األمور الخارقة للعادة ؛ واملعجزة 

 :خوارق ثالثة أنواع وال

املعجزة وتكون في النبي أي شخص يدعي النبوة على سبيل التحدي ويتحدى    :  أولها

والعفاف واألخالق الحسنة  بها غالبا وصاحبها يتصف بصفات   والصدق  ل و طيبة 

 يمكن ألحد معارضة هذه الخارقة في العادة.. هذه املعجزة.. 

  وإنما   النبوة  يدعي  ل   لشخص  تكون    أنها  في  املعجزة  عن  تلففتخ  الكرامة  وأما   

  صالح  رجل  وصاحبها،    التحدي  سبيل  على  تكون   ول   األنبياء  من  نبي   أتباع  من  هو 

ول حاج  وقت  في  غالبا  وتكون ،    حسن  خلق  وعلى  صادق  أيضا إليها  أن   ته  نحتاج 

 نقول تعارض أو ل تعارض ألنه ل يتحدى بها أصال..  

 أثيم  فاكأ  كذاب  لكافر   ويكون   السحر   فهو   الخوارق   من   لثالثا  القسم  وأما   

 .  به أتى ما معارضة ويمكن  لهم عبادته مقابل له الشياطين بخدمة كون وت

  منه بأفضل أو  غيره ذلكب  يأتي أن املعارضة معنى

ويكون في   ،  واكتسابهأيضا  ة السحر وإبطال السحر بل يمكن تعلمه  معارض  فيمكن

وإدخالهم في الشرك    أموال الناس  لبتزاز ن ذلك  أي وقت حسب الطلب وغالبا يكو 

 . هذا هو السحر  .باهلل عز وجل 

 .ويتضح من هذا البيان الفوارق بين كل من املعجزة والكرامة والسحر 

 رهاصة :باإل هناك أيضا من الخوارق ما يسمى 

وتكون  اواإلره بالنبوة  تتعلق  ألنها  املعجزات  في  تدخل  عن    اإلرهاصةصات  عبارة 

وارق يكون قبل بعثة نبي للدللة علي بعثته كما ذكرنا في الحديث كما  من الخخارق  

في اإلرهاصات التي حدثت عند ميالد النبي صلي هللا عليه وسلم من طلوع نجم معين  
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عن  و  اليهود  بعض  إخبار  في من  هي    دلئل  فهذه  وسلم  عليه  هللا  صلى  مولده 

  اإلرهاصات وبذلك يتضح الفارق بين هذه األربعة

نقول   أن  هناك    هل:  بقي  يكون  حتى  النبوة  إلثبات  الوحيد  الطريق  هي  املعجزة 

 ؟بالكرامة أو بالسحر عند من ل يميز  لختالطهامجال 

املعجزة عند أهل السنة والجماعة هي الطريق الوحيد إلثبات النبوة   ت ليس  :  يقال

 أمور عديدة بوإنما يتم إثبات النبوة 

 وأولها :  

 النظر   الطريق  وعن  دعواه   قبل  أو   نبوته  قبل   النبوة   يدعي  من   سيرة  في   النظر        

 .  كذبه من صدقه يتبين فيها

 ولينهى  ويخالفه  ء ش ييأمر ب  ال ف   قوله  يطابق  وفعله  فعله  يطابق  قوله  أن  نجد  كذلك

 ويأتيه ءش ي عن

عبد هللا بن سالم ملا رأى النبي  عن  كما جاء    هوجه  قاسيمر صدقه على تيظه  كذلك

ي وكان  وسلم  عليه  قال  صلي هللا  بعد  يسلم  لم  وجهه :  هوديا  أن  رأيته عرفت  فلما 

على وجهه عالمات صدقه بخالف .  ليس بوجه كذاب   تبدو  الصادق  اإلنسان  فإن 

   الفاسدعلى  وجهه ما يدل علي باطنه  نه يبدو إالكذاب الخبيث ف

ذا أخبر  إ، غيبات وصدقها من مكذلك من عالمات النبوة ودلئلها حصول ما أخبر به 

 ات حدثت كما أخبر وهذا أيضا من دلئل النبوة  من املغيب ءبش ي

بدعواه   يطلب  ل  أنه  النبوة  إثبات  وطرق  أيضا  الدلئل  الدنيا من  عرض  النبوة 

  دعوتهبل على العكس من ذلك يبذل دنيا ألجل   لالزائ

أو   النبوة  إثبات  دلئل  من  آمرا  من  وأيضا  يأتي  أنه  النبوة  األخالق   مبمكار دلئل 

 مساوئها  سفسافها و وناهيا عن 

أركان  وبذ من  اآلخر  باليوم  اإليمان  لدينا  يبقى  و  النبوات  عن  حديثنا  ينتهي  لك 

 تعالى إلى املحاضرة القادمة إن شاء هللا رجئه اإليمان ن

 قبل أن تنتهي املحاضرة...  استفسار ونفتح الباب إذا فيه سؤال او  


