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ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

 احلمد هللا وكفى، والصالة والسالم عىل سائر األنبياء.

 أما بعد:

اإلسالم، التعريف عن فقد جر عىل ألسنة العلامء والعوام، مما دخل يف ضمن عقائد 

هو من أوحي إليه برشع  :مراتب األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم؛ فقالوا: إن الرسول

هو من أوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه. وقالوا: كل رسول نبي وليس كل  :وأُمر بتبليغه، والنبي

بِّئَ باقرأ، وأُرسل باملد ملسو هيلع هللا ىلصنبي رسوالً. وقالوا: إن رسول اهللا   ثر.نُ

بُوَك َ�ُقل ّ�ِ َ�َمِ� َوَلُ�ۡم ﴿ معنى ذلك أن الرسول يف حالة الفرتة من نزول �ن َكذَّ
نُتم بَِرٓ� 

َ
ا َ�ۡعَملُوَن  ُٔ َ�َملُُ�ۡمۖ أ نَا۠ بَرِٓيءٞ ّمِمَّ

َ
ۡ�َمُل َو�

َ
آ أ  بِٱۡسِم َرّ�َِك ﴿ .]٤١يونس: [ ﴾٤١وَن ِممَّ

ۡ
ٱۡقَرأ

ِي َخلََق  نُتم ﴿ ولإىل نز .]١العلق: [ ﴾١ٱ�َّ
َ
بُوَك َ�ُقل ّ�ِ َ�َمِ� َولَُ�ۡم َ�َمُلُ�ۡمۖ أ �ن َكذَّ

ا َ�ۡعَملُوَن  ُٔ بَِرٓ�  نَا۠ بَرِٓيءٞ ّمِمَّ
َ
ۡ�َمُل َو�

َ
آ أ ثُِّر ﴿ ﴾٤١وَن ِممَّ َها ٱلُۡمدَّ ُّ�

َ
� كان نبيًّا ومل يكن رسوالً.  ﴾١َ�ٰٓ

ا.  وقد قيل: إن هذه الفرتة أربعون يومً
د الثابتة يف قلوب الناس والتي ال جمال فيها للمامحلة وااللتباس بني وقد صار هذا من العقائ

 العام واخلاص.

 ]التفريق بني الرسول والنبي ليس له أصل يف الكتاب أو السنة[

إن هذا التقسيم بصفة التفريق بني الرسول والنبي قد شاع عىل ألسنة العلامء والعوام حتى 

فيه بني اخلاص والعام، وهو ليس له أصل ال من الكتاب  أحلقوه بعقائد اإلسالم وكأنه ال خالف

وال من السنة وال من قول الصحابة، ألنه بمقتىض التتبع واالستقراء لكتب الصحاح والسنن 



 ٣  سالة األنبياء) إحتاف األحفياء بر٥(

ا يقاس عليه، وأسبق من رأيناه تكلم  وآثار الصحابة مل نجد هلذا القول أصالً يعتمد عليه وال نظريً

َحٖد ّمِن ﴿  يف التفسري عىل قوله تعاىل:هبذا التفريق هو العالمة ابن كثري
َ
ٓ أ بَا

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ مَّ

ِ وََخاَ�َم ٱ�َّبِّ�ِ  ٍء َعلِيٗما  ۧرَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ٱ�َّ ُ بُِ�ّلِ َ�ۡ  ﴾٤٠َنۗ َوَ�َن ٱ�َّ
َوَ�ِٰ�ن ﴿ ﴾وَل َوَ�ِٰ�ن رَّسُ ...﴿ ﴾َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ...﴿ ﴾َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ...﴿.]٤٠األحزاب:[

ِ وََخاَ�َم ٱ�َّبِّ�ِ  من سورة األحزاب قال: فهذه اآلية نص يف أنه ال نبي بعده، فإذا  ﴾َنۗ  ۧ رَُّسوَل ٱ�َّ

ىل واألحر؛ ألن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة،  كان ال نبي بعده فال رسول بالطريق األوْ

 .فإن كل رسول نبي وال ينعكس... انتهى
ع من ابن كثري رمحه اهللا ومل يسنده. والطريقة أن كالم العلامء يستدل هلا وال فهذا الكالم وق

، فكالم العلامء يساق للتقوية ملسو هيلع هللا ىلصيستدل هبا؛ إذ كلٌّ يؤخذ من قوله ويرتك إال رسول اهللا 

 واالعتضاد ال لالعتامد.

ِي َخلََق ﴿ وكأهنم أخذوه من مفهوم قوله تعاىل:  بِٱۡسِم َرّ�َِك ٱ�َّ
ۡ
�َ�َٰن ِمۡن خَ  ١ٱۡقَرأ لََق ٱۡ�ِ

ۡ�َرُم  ٢َعلٍَق 
َ
 َوَر�َُّك ٱۡ�

ۡ
ِي َعلََّم بِٱۡلَقلَِم  ٣ٱۡقَرأ �َ�َٰن َما لَۡم َ�ۡعلَۡم  ٤ٱ�َّ العلق: [ ﴾٥َعلََّم ٱۡ�ِ

فقالوا: إنه ليس يف السورة رصيح األمر بالدعوة وتبليغ الرسالة، إذ هي حمض تعليم له  .]٥-١

 .خاصة فصار به نبيًّا ال رسوالً 
ثُِّر ﴿ أما سورة َها ٱلُۡمدَّ ُّ�

َ
� نِذۡر  ١َ�ٰٓ

َ
فإن فيها رصيح األمر بالدعوة واإلنذار  ﴾٢ُ�ۡم فَأ

والتحذير فصار هبا نبيًّا رسوالً. هذا حاصل ما يقولون وبه يعتقدون، واحلق أن كل نبي ذكره اهللا 

م فقط واملسمى واحد، تعاىل يف القرآن فإنه رسول، فال فرق بني الرسول والنبي إال بمجرد االس

وهذا من تنوع االسم. كام نقول: حممد رسول اهللا، وحممد نبي اهللا. والقرآن خياطب الرسول 

ۡزَ�ِٰجَك َوَ�َناتَِك َو�َِسآءِ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ﴿ بقوله:
َ
َها ٱ�َِّ�ُّ قُل ّ�ِ ُّ�

َ
� َها ٱ�َِّ�ُّ ﴿ .]٥٩األحزاب: [ ﴾َ�ٰٓ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

حَ 
َ
ٓ أ ُ لََكۖ لَِم ُ�َّرُِم َما َها ﴿ وأحيانًا خياطبه بلفظ الرسول كقوله: .]١التحريم: [ ﴾لَّ ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ۞

ّ�َِكۖ  نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
ٓ أ ِيَن ﴿ .]٦٧املائدة: [ ﴾ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َما َها ٱلرَُّسوُل َ� َ�ُۡزنَك ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ۞

 واحد.واملعنى  .]٤١املائدة: [ ﴾�َُ�ٰرُِعوَن ِ� ٱۡلُ�ۡفرِ 
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ا نبي رسول فكذلك سائر األنبياء بال فرق.  فكام أن حممدً

ُ ِمۡن ﴿ والنبي مشتق من اإلنباء أي أن اهللا أنبأه من وحيه بام شاء، كام قال تعاىل: نَا ٱ�َّ
َ
قَۡد َ�بَّ�

ۡخَبارُِ�مۡ 
َ
 ثم هو يقوم بدوره بإنباء ما أوحى اهللا إليه، كام يقول املحدث: أنبأنا .]٩٤التوبة: [ ﴾أ

 فالن.
فكل نبي إذن ملزم بإبالغ ما أوحى اهللا إليه من الرشع، إذ التبليغ ثمرة النبوة وعقد نظامها، فال 

يوجد يف حكم اهللا ورشعه نبي أوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه؛ إذ هذا أمر خيالف مقتىض النبوة 

ٗة ﴿وجيب تنزيه األنبياء عنه، واهللا تعاىل يقول:  مَّ
ُ
ُ ٱ�َّبِّ�ِ َ�َن ٱ�َّاُس أ ِ�َن  ۧ َ�ِٰحَدٗة َ�َبَعَث ٱ�َّ َن ُمبَّ�ِ

. فوصف األنبياء بالتبشري واإلنذار الذي هو وظيفة الرسل بال خالف كام ]٢١٣[البقرة:  ﴾َوُمنِذرِ�نَ 

� َ�ۡعَد ٱل﴿قال تعاىل:  ِ ُحجَّ ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ بَّ�ِ [النساء:  ﴾رُُّسلِ رُُّسٗ� مُّ

 . فوصف الرسل بالتبشري واإلنذار كام وصف بذلك األنبياء عىل حد سواء.]١٦٥
ات قد استقىص فيه  ه النبوّ ات سامّ ا يف النبوّ وقد صنف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا كتابً

هيم أخبار األنبياء وأوصافهم ومميزاهتم ومعجزاهتم والرباهني الدالة عىل صدق رسالتهم، وت صدّ

لدعوة قومهم وصربهم عىل أذاهم. وذكر الفرق بني األنبياء وبني السحرة والكهان وخوارق 

ع االسم واملعنى واحد،  ا بني األنبياء والرسل، ألن األنبياء هم الرسل تنوّ العادات، ومل يذكر فرقً

كوت عن بيانه، فكل نبي فإنه رسول، فلو كان عنده فرق بني النبي والرسول لذكره وملََا أمهل الس

إذ الكتاب حمل البحث عن مثل هذا لو كان له وجه عنده، واهللا سبحانه ملّا ذكر أقسام املنعم 

ُ َعلَۡيِهم ّمَِن ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ عليهم بقوله: ۡ�َعَم ٱ�َّ
َ
ِيَن � ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع ٱ�َّ

ُ
َ َوٱلرَُّسوَل فَأ َن  َۧوَمن يُِطِع ٱ�َّ

 ٓ َهَدا يقَِ� َوٱلشُّ ّدِ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا َوٱلّصِ
ُ
ٰلِِحَ�ۚ وََحُسَن أ فمتى كان األنبياء  .]٦٩النساء: [ ﴾٦٩ءِ َوٱل�َّ

 ليسوا برسل فأين الرسل من مقعد هذا الصدق عند مليك مقتدر؟!.
ويرتجح أن هذا االعتقاد يف قوهلم: إن النبي من أوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه؛ أنه إنام 

ا عند الصحابة والتابعني وال السلف دخل عىل الناس من عهد قري ب حيث إنه ليس معروفً



 ٥  سالة األنبياء) إحتاف األحفياء بر٥(

ِي َخلََق ﴿ السابقني، وكأهنم أخذوه من مفهوم قوله تعاىل:  بِٱۡسِم َرّ�َِك ٱ�َّ
ۡ
. ]١العلق: [ ﴾١ٱۡقَرأ

لظنهم أنه ليس فيها األمر بالدعوة وال تبليغ الرسالة، وخفي عليهم أن الرسول نفسه هو أول من 

؛ ألن العلم مقدم عىل القول والعمل، ومن حني فاجأه احلق ونزل عليه الوحي أرسل إليه بنفسه

ا، وقد أخذ القرآن ينزل عليه تدرجييًّا.  فإنه رسول اهللا حقًّ

 ]موضوع ضعيف حديث والرسل األنبياء عدد يف ذر أيب حديث[

ريق حديث فهذه الغلطة يف التفريق بني الرسول والنبي يظهر أهنا إنام دخلت عىل الناس من ط

ا ال يتحمل أبو ذر حفظه مع طوله وفيه  موضوع رواه ابن مردويه عن أيب ذر، وهو حديث طويل جدًّ

. قلت: يا رسول اهللا كم الرسل »مائة ألف وعرشون ألًفا«قلت: يا رسول اهللا كم األنبياء؟ قال: 

قلت:  »آدم«؟ قال: . قلت: يا رسول اهللا من كان أوهلم»ثالثمائة وثالثة عرش جم غف�«منهم؟ قال: 

وهو -يا أبا ذر أر�عة رس�انيون: آدم وشيث ونوح وخنوخ «. ثم قال »نعم«أنبي مرسل؟ قال: 

قال:  »وهو أول من خط بالقلم. وأر�عة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك �مد -إدر�س

 يح وضعه.إىل يشء كثري ذكره مما يدل عىل رص »وأول نيب من ب� إرسائيل موىس وآخرهم عيىس..«

األنبياء والرسل كثريون منهم معروفون، وكثري منهم مل يقص اهللا [

 ]علينا خربهم

ا وهذا احلرص خمالف لرصيح القرآن،  فمنها: حرصه األنبياء يف مائة ألف وأربعة وعرشين ألفً

ن لَّۡم َ�ۡقُصۡص َعلَۡيَكۗ ﴿ فإن اهللا يقول: ن َقَصۡصَنا َعلَۡيَك َوِمۡنُهم مَّ وقد  .]٧٨املؤمن: [ ﴾ِمۡنُهم مَّ

ا، وكلها من الضعاف التي ال حيتج هبا.  وردت عدة أحاديث يف عدد األنبياء خيالف بعضها بعضً

وقد ساقها ابن كثري يف التفسري من آخر سورة النساء، وبعضها من قول كعب األحبار. والذي 

ىل، منهم من قصّ اهللا عليه املحققون من السلف أن هللا أنبياء كثريين ال يعلم عددهم إال اهللا تعا
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خربهم يف كتابه فنؤمن به تفصيالً وال نفرق بني أحد منهم، ومنهم من مل يقصص خربهم. 

وقالوا: إن من عدّ األنبياء قد أخطأ وتكلف ما ال علم له به. ومثله: قوله يف عدد الرسل وأهنم 

لرسل، وأن النبي غري ثالثامئة وثالثة عرش، وكأن هذا منشأ الغلط يف التفريق بني األنبياء وا

الرسول إذ النبي هو من أوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه فليس كل نبي رسوالً بزعمهم. وهذا 

ا، كام أن هذا احلديث ال حيتج به، وقد ذكره ابن اجلوزي وكثري من  التفريق مل نجد له أصالً قطعً

قد حرم أهل احلديث ، وملسو هيلع هللا ىلصالعلامء يف املوضوعات. واملوضوع هو املكذوب عىل رسول اهللا 

 التحديث به إال يف حالة بيان وضعه.

 ألفية احلديث:قال يف 

 اخلـــــــرب املوضـــــــوع رش اخلـــــــرب
 

ــــــه احظــــــر  ــــــامل ب  وذكــــــره لع
 

آ ﴿ ومثله: قوله يف آدم وأنه أول الرسل، والصحيح أن أول الرسل نوح، يقول اهللا تعاىل: ۞إِ�َّ
ٓ إَِ�ٰ  وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ٓ إَِ�َۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ِۦۚ  ۧنُوٖح َوٱ�َّبِّ�ِ  أ ويعني بالنبيني:  .]١٦٣النساء: [ ﴾َن ِمۢن َ�ۡعِده

َورُُسٗ� َقۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َ�ۡبُل َورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ َوَ�ََّم ﴿ املرسلني. ثم قال:
ُ ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما  ِ�َن َوُمنِذرِ�َن  ١٦٤ٱ�َّ بَّ�ِ � َ�ۡعَد رُُّسٗ� مُّ ِ ُحجَّ ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ

ۡوَحۡيَنآ ﴿ فذكرهم باسم األنبياء يف قوله: .]١٦٥-١٦٤النساء: [ ﴾ٱلرُُّسِل� 
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ا ۞إِ�َّ

ِۦۚ  ۧإَِ�ٰ نُوٖح َوٱ�َّبِّ�ِ  عنى واحد، إذ ال ثم ذكرهم باسم الرسل وامل .]١٦٣النساء: [ ﴾َن ِمۢن َ�ۡعِده

يوجد يف رشع اهللا نبي ليس برسول، ولكن اجلهل قد عمّ بالناس فصاروا يكذبون عىل اهللا وعىل 

جون كذهبم بني العامة باسم الصحابة كأيب ذرّ ونحوه، ثم إن الكثري من العلامء قد  رسوله ويروِّ

صادره وأمره وهنيه غفلوا عن حتقيق هذا احلديث املكذوب. وكل من تأمل القرآن يف موارده وم

 وقصص أنبيائه فإنه جيده يذكر الرسل باسم األنبياء، واألنبياء باسم الرسل.

 

 

 



 ٧  سالة األنبياء) إحتاف األحفياء بر٥(
 

 ]كل نبي أو رسول مأمور بتبليغ ما أوحي إليه[

ِ�َن َوُمنِذرِ�نَ ﴿ فقوله تعاىل: بَّ�ِ ٗة ﴿ هو نظري قوله: .]١٦٥النساء: [ ﴾رُُّسٗ� مُّ مَّ
ُ
َ�َن ٱ�َّاُس أ

ُ ٱ�َّبِّ�ِ َ�ِٰحَدٗة َ�َبعَ  ِ�َن َوُمنِذرِ�ن ۧ َث ٱ�َّ لفظًا ومعنى، وهو تنوع اسم  .]٢١٣البقرة: [ ﴾�ََن ُمبَّ�ِ

واملسمى واحد، وأن مجيع األنبياء أرسلوا إىل قومهم حيملون رسالة رهبم، يدعوهنم إىل احلق وإىل 

ِ ﴿ طريق مستقيم، فكلهم مبرشون ومنذرون � َ�ۡعَد ٱلرُُّسلِ ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ  ﴾ۚ� ُحجَّ
وهذه هي احلكمة يف بعث الرسل، ثم إن السبب الذي جعل العلامء املتقدمني  .]١٦٥النساء: [

ا يف العقائد التي شبوا ونشؤوا عليها،  يغفلون عن نقد هذا بعدم ذكر اخلالف فيه، هو كونه مدرجً

يف القول به، كام كنا نعتقده يف فال يتساءلون عن مصدر هذا التفريق، ويقتدي بعضهم ببعض 

حداثة سننا، فمثل هذا متى تصد أحد من العلامء لنقده بالدالئل والرباهني الدالة عىل صحة ما 

يقول فعند ذلك ينتبه الناس له، وتنسحب عن قلوهبم الغفلة يف االستسالم بالقول به. وهذا يقع 

ا يف مسائل األصول والفروع مما يرجع إىل قوة اال  ستنباط.كثريً
ـــــائص ـــــق غ ـــــاول درة احل  ومل يتن

 

 مــن النــاس إال بالرويــة والفكــر 
 

قال هلم: ماذا كنتم تعملون  ومجيع الناس من األولني واآلخرين يُسألون يوم القيامة ويُ

َجۡبُتُم ٱلُۡمۡرَسلَِ� ﴿
َ
 .]٦٥القصص: [ ﴾٦٥َماَذآ أ

ّنِ ﴿وهلذا يقول اهللا تعاىل يوم القيامة:  وَن َ�َٰمۡعَ�َ ٱۡ�ِ تُِ�ۡم رُُسٞل ّمِنُ�ۡم َ�ُقصُّ
ۡ
لَۡم يَأ

َ
�ِس � َوٱۡ�ِ

ۡ�ُهُم ٱۡ�َيَ  نُفِسَناۖ وََغرَّ
َ
ٰٓ أ ۡ�َيا َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ِٰ� َو�ُنِذُرونَُ�ۡم لَِقآَء يَۡوِمُ�ۡم َ�َٰذ�ۚ قَالُواْ َشِهۡدنَا َ�َ ٰوُة ٱ�ُّ

ْ َ�ٰفِرِ  �َُّهۡم َ�نُوا
َ
نُفِسِهۡم �

َ
ٰٓ أ َ�َ ْ . فذكر الرسل ويعني هبم األنبياء. ]١٣٠[األنعام:  ﴾١٣٠�َن وََشِهُدوا

ۡيَ�ُٰن ِ�ٓ ﴿فإن قيل: يف قوله تعاىل:  ۡلَ� ٱلشَّ
َ
� ٰٓ ٓ إَِذا َ�َم�َّ رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٖل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ

َ
َوَمآ أ

ۡيَ�ُٰن ُ�مَّ ُ�ۡ  ُ َما يُۡلِ� ٱلشَّ ۡمنِيَّتِهِۦ َ�َينَسُخ ٱ�َّ
ُ
ُ َعلِيٌم َحِكيٞم أ ُ َءاَ�ٰتِهِۦۗ َوٱ�َّ [احلج:  ﴾٥٢ِ�ُم ٱ�َّ

 . فعطف بالنبي عىل الرسول بالواو املفيدة للمغايرة فكأن النبي غري الرسول.]٥٢



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٨

ا يف القرآن ويف السنة، يعطف باليشء عىل اليشء ويراد بالتايل فاجلواب : أن مثل هذا يقع كثريً

 ﴾إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمَ� َوٱلُۡمۡسلَِ�ِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ ﴿ :نفس األول، كام يف قوله تعاىل

فغاير بينهـام بحرف العطف، ومعلوم أن املسلمني هم املؤمنون، واملؤمنني هم  .]٣٥األحزاب:[

املسلمون، فال يقال: فالن مسلم وليس بمؤمن وال أنه مؤمن وليس بمسلم، وإنام هو تنوع اسم 

ٰ قَۡلبَِك �ِإِۡذِن ﴿ حد. نظريه قوله تعاىل:واملسمى وا َ�ُۥ َ�َ � ّلِـِجۡ�ِ�َل فَإِنَُّهۥ نَزَّ قُۡل َمن َ�َن َعُدّوٗ
ٰى لِۡلُمۡؤِمنَِ�  ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ وَُهٗدى َو�ُۡ�َ ِ ُمَصّدِ ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َورُُسلِهِۦ  ٩٧ٱ�َّ َّ ِ�ّ � َمن َ�َن َعُدّوٗ

َ َعُدّوٞ ّلِۡلَ�ٰفِرِ�َن  وَِجۡ�ِ�َل  فعطف بجربيل وميكال عىل  .]٩٨-٩٧البقرة: [ ﴾٩٨َوِميَكٮَٰل فَإِنَّ ٱ�َّ

فادعوا بدعوى اهللا اذلي سّما�م املسلم� املؤمن� عباد «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاملالئكة ومها منهم. والنبي 

التي يعطف بعضها عىل  مثله قول أحدنا: ال حول وال قوة إال باهللا، وغري ذلك من األلفاظ !*"»اهللا

 بعض ويراد بالتايل نفس األول.
ثم إن اهللا سبحانه تأبى حكمته أن يوحي إىل نبي من األنبياء برشع من األمر والنهي 

والفرائض واألحكام وأمور احلالل واحلرام ثم ال يأمره بتبليغه، بحيث يرص عىل كتامنه وعدم 

ع الذي أوحاه اهللا إليه بمثابة الدين الضائع بيانه بدون حرج وال إثم عليه، ويكون هذا الرش

بحيث ال ينتفع به أحد. وما الفائدة هبذا النبي وهبذا الرشع الذي أوحي إليه وهو مل يبلغه إىل 

ا، وليس هو من سنّة اهللا وال من رشعه وجيب تنزيه األنبياء عن  الناس؟!! إن هذا ال يكون أبدً

وتُواْ ٱۡلِكَ�َٰب َ�ُبَّيِنُنَُّهۥ لِلنَّاِس َوَ�  �ذۡ ﴿ االتصاف به. واهللا تعاىل يقول:
ُ
ِيَن أ ُ ِميَ�َٰق ٱ�َّ َخَذ ٱ�َّ

َ
أ

واألنبياء هم رؤوس من أوتوا الكتاب وأُخذ عليهم امليثاق يف  .]١٨٧آل عمران: [ ﴾تَۡ�ُتُمونَُهۥ

 بيان ما نزل إليهم من رهبم، فهم ال يكتمون اهللا حديثًا.
ا نبي وليس ومل نجد يف كتاب اهللا وال  يف سنة رسوله وال يف قول أحد من الصحابة أن فالنً

 برسول.

 .األشعري احلارث حديث من الرتمذي أخرجه  )١(
                                                            



 ٩  سالة األنبياء) إحتاف األحفياء بر٥(

ولو سألنا أعمق رجل يف العلوم والفنون وأعرفه بعلم القرآن والتفسري ليدلنا عىل اسم 

شخص معني هو نبي وليس برسول فإنه لن جيد إىل ذاك من سبيل، ألن هذا إنام يوجد يف األذهان 

نة علمنا  دون األعيان، فإذا مل نجد ما يدل عىل الفرق بني النبي والرسول ال يف الكتاب وال يف السّ

حينئذ أنه ال أصل له، وأن القول به جر عىل ألسنة العلامء املتأخرين بدون سند من علم اليقني، 

ا، وجيب تنزيه  وأن هذا النبي الذي أوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه ال يوجد ولن يوجد أبدً

 هذا االعتقاد الذي هو تفريق بينهم. األنبياء عن

 ]الرشع يف وارد أمر بعض عىل والرسل األنبياء بعض تفضيل[

 أما تفضيل بعضهم عىل بعض مع إثبات رسالة مجيعهم فهذا يشء ثابت، فقد قال اهللا تعاىل:

ٰ َ�ۡعٖض� ﴿ ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ مع إثبات رسالة فأثبت التفضيل  .]٢٥٣البقرة: [ ﴾۞تِۡلَك ٱلرُُّسُل فَضَّ

أنا سيد انلاس، وأنا أفضل من تنشق عنه «اجلميع. وأفضل األنبياء حممد رسول اهللا؛ فقد قال: 

ومن بعده أولو العزم وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. ومع ثبات  !*" »األرض يوم القيامة

ضلو� ىلع ال تف«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  صحيح البخاريتفضيله كام يف حديث الشفاعة وغريه ففي 

وهذا النهي حممول عىل تفضيله عليهم يف حالة اجلدل واملامراة، وقد عربّ عن الرسل  »األنبياء

نزَِل إَِ�َۡنا ﴿ باسم األنبياء بدون فارق، واهللا سبحانه أمر عباده بأن يقولوا:
ُ
ِ َوَمآ أ قُولُٓواْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ

نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� 
ُ
وِ�َ  َۧوَمآ أ

ُ
وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَمآ أ

ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
َم �ۡسَ�ِٰعيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

َحٖد ّمِنۡ 
َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ فَإِۡن َءاَمُنواْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنُتم  ١٣٦ُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُمۡسلُِموَن ٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ

ِميُع ٱۡلَعلِ  ۚ وَُهَو ٱلسَّ ُ ْ فَإِ�ََّما ُهۡم ِ� ِشَقاقٖ� فََسَيۡكفِيَكُهُم ٱ�َّ ْۖ �ن تََولَّۡوا  ﴾١٣٧يُم بِهِۦ َ�َقِد ٱۡهَتَدوا
 بأن يؤمنوا بكل النبيني وأن ال يفرقوا بني أحد منهم.فأمر اهللا عباده املؤمنني  .]١٣٧-١٣٦البقرة: [

وال شك أن وصف أحدهم بأنه نبي وليس برسول لكونه أوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه، 

 .اخلدري سعيد أيب حديث من ماجه ابن أخرجه  )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ١٠

وبعضهم نبي رسول أن هذا هو حقيقة التفريق بينهم، إذ فيه إزالة وصف الرسالة التي هي أعىل 

يق باإليامن ببعضهم والكفر ببعض فإن اخلطاب املراتب عن بعضهم؛ ألنه وإن فرس هذ ا التفر

حمتمل هلذا وذاك، إذ كِال األمرين تفريق بينهم، والقرآن يوجب عىل املؤمنني أن يؤمنوا بجميع 

ا فقال تعاىل: َءاَمَن ٱلرَُّسوُل ﴿ األنبياء بدون تفريق. وقد وصف اهللا نبيه واملؤمنني باإليامن هبم مجيعً
نزَِل إَِ�ۡهِ مِ 

ُ
ٓ أ ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َوُ�ُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ بَِما ّ�ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُ�ٌّ َءاَمَن بِٱ�َّ ن رَّ

َطۡعَناۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك ٱلَۡمِصُ� 
َ
َحٖد ّمِن رُُّسلِهۦِۚ َوقَالُواْ َسِمۡعَنا َوأ

َ
  .]٢٨٥البقرة: [ ﴾٢٨٥أ

بياء يف هذه اآلية باسم الرسل كام ذكرهم يف اآلية التي قبلها باسم النبيني، فذكر سبحانه األن

والكل حق واملعنى واحد، فاألنبياء هم املرسلون واملرسلون هم األنبياء، كام أن اهللا خياطب نبيه أحيانًا 

بَ ﴿باسم النبي وأحيانًا باسم الرسول واملعنى واحد، فقوله تعاىل: 
َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم مَّ

َ
آ أ

ِ وََخاَ�َم ٱ�َّبِّ�ِ   . أي وخاتم املرسلني إذ النبيون هم املرسلون.]٤٠[األحزاب:  ﴾نَ  َۧوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ٱ�َّ

 ]مضلة باطلة دعوات والقاديانية والبابية البهائية[

ا من فجوة هذا ا وعنادً التفـريـق حني  وقد دخلت طائفة البهائية، الذين هم أشد األمم كفرً

رسول اهللا، وملا استدل عليهم بعض  حيث زعموا بأنه !*"قالوا برسالة (هباء اهللا املريزا عيل حممد)

 دعوهتا: وابتداء البهائية  )١(

 األحسائي أمحد الشيخ اسمه األحساء واليدم من شيعي رجل أنشأها من أول وكان إيران يف البهائية نشأت 

وا 1166 سنة مّ  حتوم وفلسفية باطنية آراء وله املنتظر، املهدي بظهور بتبشريه واشتهر إليه، نسبة الشيخية وسُ

 ينظم رسية بدعوة ويبرش البيت، آل عن تلقاه لدنيًّا علامً  لديه أن ويدعي ورشيعته، اإلسالم نظام تغيري حول

 منهام املراد املعنى غري إىل والسنة القرآن حتريف يف الباطنية خطة واقتفى بعده، من اخللفاء يويل أو حركتها

ا  .ونزعاته آلرائه وفقً

 يزل ومل. منه علومي فاطلبوا الرشتي كاظم السيد سو مقصدي يعرف من بعدي يوجد ال إنه: يقول وكان 

 .هـ1242 سنة احلجاز أرض من بجدة تويف أن إىل داعيًا متنقالً 

                                                            



 ١١  سالة األنبياء) إحتاف األحفياء بر٥(

 .هـ1259 سنة تويف أن إىل بعده الدعاية الرشتي كاظم توىل ثم 

 البابية: 

 ظهور به يفتح الذي بابه وأنه املنتظر، اإلمام عن نائب أنه مدعيًا هـ1260 الرشتي وفاة بعد حممد عيل قام ثم 

وا اإلمام، مّ  .البهائية من فرع وهم أجله، من البابية فسُ

 رشيعة تنسخ رشيعته وأن الكفر، من فنونًا للناس يظهر وأخذ بثورة فقام املهدي راملنتظ اإلمام أنه أظهر ثم 

 فيتأوهلا القرآنية النصوص إىل ويعمد صيام، وال صالة فال!! املحمدية الرشيعة دور أهنت قد وأهنا القرآن،

 .منها املراد املعنى عن ويرصفها حقائقها ويقلب الباطنية تأويالت

 .ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عرتة من سيد وأنه اهللا باب أنه ادعى ثم 

 حمكمتهم وأصدرت وردّهتم، بكفرهم وحكموا وعملهم علمهم البهائية طائفة عىل فارس علامء فأنكر 

 يتتبعون وجعلوا. هـ1266 سنة تربيز يف فقتل وردته، لكفره وإعدامه حممد عيل الباب بقتل حكمها الرشعية

 التقية سبيل عىل) مذهبهم( نحلتهم إىل يدعون البلدان يف انترشوا ثم مكان، كل يف قتلوهم حتى أتباعه

 .والتسرت

 حاجي بنت قزوين، من إيرانية فتاة وهي البابية، دعاة أبرز من وكانت العني، قرة تدعى امرأة: البهائية ومن 

ى. نقي املال بن حممد املال عمها ابن وزوجة صالح، مال  اجتمعت وقد. الثالث بالشهيد الشيعة عند املسمّ

 افتتحها برسالة فأجاهبا األحسائي شيخه بتأييد رسالة وكتبت إليه، فانتسبت كربالء، يف بالرشتي هذه

 من عظيم جانب عىل وكانت اللقب، هبذا احلني ذلك من فاشتهرت. فؤادي وفرح عيني، قرة يا: بقوله

ا يُعد بام السوء عنها خرب وذاع واجلامل، والطالقة اخلربة ا، اشتهارً  وملا. بالطاهرة أنصارها سامهافأ وفجورً

ها بامرأة أصنع ماذا ولكن ذلك، أعلم واهللا إين: قال. فجورها عن الرشتي لكاظم قيل  من الطاهرة اهللا سامّ

 حتى وزوجها، وأخوها، أبوها، فيهم بام بلدها علامء حنق رغم الدعو عن تنتزع ومل!!! سموات سبع فوق

 .البابية دعوة مركز قزوين بلدها أصبحت

 القاديانية: 

 القاديانية طائفته فنسبت باهلند قاديان سكنة من أمحد غالم مريزا يدعى رجل من مبدأها فإن القاديانية أما 

 العربية اللغة وتعلم الفارسية الكتب بعض تعلم التعليم سن بلغ وملا هـ1252 سنة أمحد غالم ولد. إليها

 أبوه استدعاه ملا منها استقال ثم السامي، املندوب نائب رةإدا يف وظيفة تقلد ثم والفلسفة، واملنطق والنحو

ا وكان اخلاصة، أعامله يف مساعدته إىل  أن اهللا من وحي عليه نزل بأنه أمحد غالم فزعم أبوه مرض ثم. بزازً
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ِ وََخاَ�َم ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ املسلمني بقوله: ا خاتم  .]٤٠األحزاب: [ ﴾نَ  ۧ َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ٱ�َّ قالوا: إن حممدً

 هذا التفريق بني النبيني واملرسلني فجوة النبيني وليس بخاتم املرسلني، فكأهنم وجدوا يف

ا ليس بخاتم النبيني وإن  يدخلون عن طريقها بباطلهم، كام هي طريقة القاديانية القائلني: إن حممدً

ة باقية، ۡ�َ�ُُهۡم َ�ِٰسُقوَن ﴿ النبوّ
َ
َ�ٰ ُقلُوُ�ُهۡم َوأ

ۡ
ۡفَ�ٰهِِهۡم َوتَ�

َ
َ�ٰلَِك ﴿ .]٨التوبة: [ ﴾٨يُۡرُضونَُ�م بِأ

ِيَن َ�َفُرواْ ِمَن ٱ�َّارِ  َظنُّ  ْۚ فََوۡ�ٞل ّلِ�َّ ِيَن َ�َفُروا   .]٢٧ص: [ ﴾٢٧ٱ�َّ

ته ادعاء يف دعوته بداية وهذه الساعة، تلك فامت الغروب بعد سيموت أباه  وأخذ ميالدي 1876 سنة نبوّ

 .هبا الوحي عليه نزل بأنه يزعم بآراء يرصح هذا بعد

 .الشديد باإلنكار املزاعم هذه يالقون اهلند يف املسلمون وكان 

ا أظهر ثم   اإلنكار أشد عليه فأنكروا باهلند الرشيعة علامء وجهه يف فقام املنتظر، املسيح بأنه فيه أعلن منشورً

 سائر يف هلم واملدح الثناء يصب وكان ومحايته، تهنرص يف فبالغت باإلنكليز استجار لكنه يقتلونه وكادوا

 والرسالة، والنبوة الوحي ويدعي) مذهبه( نحلته إىل يدعو دهلي إىل أمحد غالم انتقل ثم ومنشوراته، خطبه

 يصدق مل من كل إن: ويقول األمة بإمجاع وال بالسنة وال بالقرآن مبال غري املنشورات وينرش خيطب وأخذ

 فإهنم حممد نبوة كذبوا الذين واملجوس والنصار اليهود من األمم سائر إن: ويقول! !!كافر فهو نبويت

 .والغرور اهلراء من ذلك غري إىل!!! حتصوها ال نبويت آيات تعدوا وإن: ويقول! برسالتي سيؤمنون

 ينزل أتباعه أن يدعون بل نحلتهم، بزعم أمحد غالم عىل بمقصورة القاديانية عند والرسالة الوحي وليس 

 نزل أنه أمحد غالم ويزعم! الناس وجوه يف يسد أن يمكن ال الوحي طريق إن: ويقولون! الوحي عليهم

ا للناس جاعلك إين: (بقوله الوحي عليه  حممد النبي كون ينكرون فهم!!) إليهم نوحي رجال ينرصك إمامً

  !!.حممد رشيعة نسخت قد رشيعتهم أن ويزعمون النبيني، خاتم

 .منهم املسلمون وال املسلمني من فليسوا ونبيهم وطريقتهم بعقيدهتم املسلمني عن لواانفص وبذلك 

ا أقرب صائح كل مع يميلون ناعق كل أتباع هم الذين السذج اهلمج هبا خيدع بام دعوهتم يف نشطوا وقد   شبهً

 ادعاها فقد و،دعا مثلها للكذابني مىض فقد للرسالة، املدعني من ببدع وليسوا السائمة، األنعام هبم

 أنصار هلم وصار بدعوهتم صالوا أناس بعدهم ومن عبيد أيب بن واملختار العنيس واألسود الكذاب مسيلمة

ُل ﴿رسالته  جيعل حيث أعلم واهللا وزالوا، واضمحلوا وتفرقوا متزقوا ثم وأتباع، ٰ َمن َ�َ�َّ نَّبُِئُ�ۡم َ�َ
ُ
َهۡل �

َ�ِٰط�ُ  ُل  ٢٢١ ٱلشَّ َّ�َ�َ  ِّ�ُ ٰ �ِيٖ� َ�َ
َ
فَّاٍك أ

َ
ۡمعَ يُۡلُقوَن  ٢٢٢ أ ۡ�َ�ُُهۡم َ�ِٰذبُوَن  ٱلسَّ

َ
اء:  ﴾٢٢٣َوأ رَ عَ  .]223-221[الشُّ
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النبي حممد صىل اهللا عليه وسلم آخر األنبياء والرسل ورشيعته [

 ]آخر الرشائع

ا رسول اهللا هو خاتم النبيني واملرسلني فال  ولقد ثبت بالقرآن والسنة وإمجاع األمة أن حممدً

ِ ﴿ ده، يقول اهللا تعاىل:نبي وال رسول بع َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ٱ�َّ
َ
بَآ أ

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ مَّ

اكنت بنو إرسائيل «أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف صحيح البخاري عن النبي .]٤٠األحزاب: [ ﴾نَ  ۧ وََخاَ�َم ٱ�َّبِّ�ِ 

 .»�سوسهم األنبياء لكما هلك نيب خلفه نيب، و�نه ال نيبَّ بعدي
ا أن النبي  لبخاريويف صحيح ا  .»أنا خاتم انلبي�«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أيضً

ورو اإلمام أمحد  »أنا موضع اللبنة جئت فختمت األنبياء«ويف رواية ملسلم عن جابر قال: 

ات«بسنده عن أيب الطفيل أن رسول اهللا قال:  . قيل: وما املبرشات؟ قال: »ال نبّوة بعدي إال املبرشِّ

 .»الرؤ�ا الصاحلة«ويف رواية:  »احلسنة الرؤ�ا«

إنما أخاف ىلع أميت األئمة «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان أن النبي  صحيحهورو الربقاين يف 

املضل�، و�ذا وقع عليهم السيف لم يرفع إىل يوم القيامة، وال تقوم الساعة حىت يلحق يح من 
ن يف أميت كذابون ثالثون لكهم أميت باملرش��، وحىت تعبد فئات من أميت األوثان، و�نه سيكو

يزعم أنه نيب، وأنا خاَ�ُم انلبي�، ال نيبَّ بعدي، وال تزال طائفة من أميت ىلع احلق منصورة ال 
 .»يرضهم من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا تبارك وتعاىل

رة عن : قد أخرب اهللا سبحانه يف كتابه والسنة املتواتقال العالمة ابن كثري رمحه اهللا يف التفسري

رسول اهللا أنه ال نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا املقام بعده فإنه كذاب أفاك دجال ضال 

 مضل، حتى ولو أتى بام أتى فإهنا حمال وضالل... انتهى.

ثم إن السنة تفرس القرآن وتبينه وتدل عليه وتعرب عنه، وهي تذكر األنبياء دائامً بدالً من 

يف سفر فنزلنا منزالً فمنا من  ملسو هيلع هللا ىلصابن عمر قال: كنا مع النبي  الرسل. ففي صحيح مسلم عن

يصلح خباءه، ومنا من يصلح جرشه، ومنا من ينتضل إذ ناد منادي رسول اهللا: الصالة جامعة. 
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ا عليه أن يدل أمته ىلع خ� ما يعلمه هلم و�نذرهم «فاجتمعنا فقال:  إنه ما من نيّب إال اكن حقًّ

هذه األمة ُجعل اعفيتها يف أوهلا، وسيصيب آخَرها بالٌء وأمور  عن رش ما يعلمه هلم، و�ن
تنكرونها، تيجء الفنت يرقق بعضها بعًضا، تيجء الفتنة فيقول املؤمن: هذه مهلكيت. ثم 

 إىل آخر احلديث. »تنكشف..

ا واجبًا عليه أن يدل أمته عىل خري ما  ملسو هيلع هللا ىلصفأخرب النبي  أنه ما من نبي من األنبياء إال كان حقًّ

لمه هلم وينذرهم عن رش ما يعلمه هلم، فأين هذا النبي الذي ال جتب عليه الدعوة وال تبليغ يع

الرسالة؟ ألن هذا هو مقتىض أمانة نبوهتم، ألنه إنام سمي نبيًّا لكونه ينبئ عن اهللا أمره وهنيه 

َعۡلَ�ُٰهۡم وَجَ ﴿ وحالله وحرامه وسائر فرائضه وأحكامه، فهذه وظيفة مجيع األنبياء كام قال تعاىل:
َكٰوةِ�  لَٰوةِ �يَتآَء ٱلزَّ وَۡحۡيَنآ إَِ�ِۡهۡم فِۡعَل ٱۡ�َۡيَ�ِٰت �قَاَم ٱلصَّ

َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
َوَ�نُواْ َ�َا َ�ٰبِِديَن أ

أما نبي يوحى إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه فهذا إنام يوجد يف األذهان دون  .]٧٣األنبياء: [ ﴾٧٣

 األعيان وجيب تنزيه األنبياء عن االتصاف به.
مث� ومثل األنبياء قب� كمثل رجل ب� داًرا فأتقنها ومّجلها إال موضع «: ملسو هيلع هللا ىلصومثله قوله 

بلنة منها، تم صنع مأدبة وداع انلاس إيلها فجعلوا يعجبون من حسنها إال موضع تلك اللبنة. 
�ن معارش األنبياء «ه مسلم عن جابر. وقال: روا »قال: فأنا موضع اللبنة جئت فختمت األنبياء

الدين واحد والرشائع  .!+"»�ن معارش األنبياء بنو عالت«وقال:  !*"»ال نورث ما تر�نا صدقة

متفرقة يعني أن لكل نبي رشيعة من الصالة والزكاة والصيام واحلالل واحلرام تناسب حالة أمته 

ٖ ﴿ وزمانه غري رشيعة اآلخر. قال تعاىل:   .]٤٨املائدة: [ ﴾َجَعۡلَنا ِمنُ�ۡم ِ�َۡعٗة َوِمۡنَهاٗجا لُِ�ّ
ثم جاءت رشيعة حممد رسول اهللا مهيمنة وحاكمة عىل مجيع الرشائع، ألن كل نبي يبعث إىل 

َها ٱ�َّاُس إِّ�ِ رَُسوُل ﴿قومه خاصة وقد بعث رسول اهللا حممد إىل الناس كافة قال تعاىل:  ُّ�
َ
� قُۡل َ�ٰٓ

ِ إَِ�ۡ  رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر�﴿. وقال: ]١٥٨[األعراف:  ﴾ُ�ۡم َ�ِيًعاٱ�َّ
َ
ٓ أ  ﴾َوَما

 .بكر أيب حديث من الرتمذي رواه  )١(

 .هريرة أيب حديث من حبان ابن أخرجه  )٢(
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يا عمر لقد جئت�م بها بيضاء نقية «. وملا رأ رسول اهللا مع عمر قطعة من التوراة قال: ]٢٨[سبأ: 

 .!*"»ىس حيًّا ما وسعه إال اتبايعيللها كنهارها ال يز�غ عنها بعدي إال هالك، ولو اكن أيخ مو
فبام أن رسول اهللا هو خاتم املرسلني فكذلك رشيعته هي خامتة الرشائع، فال جيوز ألحد أن 

 يتعبّد أو يعمل برشيعة غري رشيعته، إذ هي املهيمنة عىل سائر الرشائع واحلاكمة عليها.

ٰ َ�ِ�َعةٖ ّمِنَ ﴿ يقول اهللا تعاىل: ِيَن َ�  ُ�مَّ َجَعۡلَ�َٰك َ�َ ۡهَوآَء ٱ�َّ
َ
ۡمرِ فَٱتَّبِۡعَها َوَ� تَتَّبِۡع أ

َ
ٱۡ�

  .]١٨اجلاثية: [ ﴾١٨َ�ۡعلَُموَن 
واعلم أن بعض العلامء قد ينبو فهمهم عن قبول ما أقول لزعمهم أنه خالف ما قاله العلامء 

السنن قد ختفى قبيل، وخالف ما يعتقده مجيع الناس من العلامء والعوام، وال غرابة يف هذا، فإن 

عىل بعض الصحابة ومن بعدهم من األئمة فضالً عن غريهم فيحكمون بخالفها، ثم يتبني هلم 

وجه الصواب فيها فيعودون إليه، لكون اإلحاطة بكل العلوم غري حاصلة ألحد، واإلنسان مهام 

 بلغ من سعة العلم ما بلغ فإنه سيحفظ شيئًا وتضيع عنه أشياء.

أشار فيها إىل  رفع املالم عن األئمة األعالمابن تيمية رسالة سامها  وقد صنف شيخ اإلسالم

أن بعض السنن ختفى عىل بعض الصحابة واألئمة فيعذرون حينام حيكمون بخالفها، لكوهنا مل 

تبلغهم عن طريق صحيح ثابت تقوم به احلجة عندهم، فيحكمون بخالفها حسب اجتهادهم، 

 ان وإن أخطؤوا فلهم أجر.ألهنم جمتهدون إن أصابوا فلهم أجر

وإنه كلام رسخ علم الشخص يف القرآن واحلديث والتفسري، وأعطي حظًّا من سعة البحث 

يف التحقيق والتدقيق وحكمة االستنباط للمسائل اخلفية من مظاهنا بحيث خيرجها من حيّز 

ه عىل عبارات اخلفاء والغموض إىل حيّز التجيل والظهور بالدليل الواضح، ومل جيمد رأيه وفهـم

ذلنا !+"املتقدمني قبله، فإنه واحلالة هذه سيجد سعة لعذرنا ومندوحة فيام طرقناه من هذه  !,"عن عَ

 .شيبة أيب وابن أمحد اإلمام أخرجه  )١(

 .سعة أي: مندوحة  )٢(

نا: عذلِنا  )٣(  .لومِ
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املواضيع التي هي غري معروفة وال مألوفة يف عرفهم، وحيمل كالمنا عىل املحمل احلسن الالئق 

ء باليشء ويقيس به، فإن الفقيه احلر جيب عليه أن يربط األصول بعضها ببعض، فيخصص اليش

 النظري بنظريه، وبربط املعنى الغريب باألصل املأخوذ من قريب مما يدل عىل املعنى املراد به.

وقد عملت جهدي يف تشخيص هذه القضية باألدلة القويمة القوية واملألوفة املعروفة، 

 يات غري مقفول.حيث تقبلها العقول ويتلقاها العلامء بالقبول العتبار أن باب االجتهاد يف اجلزئ

ألين وإن كنت أر يف نفيس أين أصبت فيام قلت مفاصل اإلنصاف والعدل، ومل أنزع فيه إىل 

ما يأباه النقل أو ينفيه العقل، لكنني أعرف بأنني فرد من بني اإلنسان الذي هو حمل للخطأ 

ناه والنسيان، فعىل كل أخ خملص منصف أن يعيد دراسته ويعجم عود فراسته ليتضح له مع

ويقف عىل حقيقة مغزاه ومبناه، فإن تبنيّ له أين خلطت يف الدراية وأخطأت يف الرواية، وجب 

عليه أن يكشف يل بكتاب عن وجه ما خفي عيل من الصواب، فإن احلق أحق أن يتبع، والعلم 

 جدير بأن يستمع، والقصد واحد والغاية متساوية.

و للمجتهدين منهم اليوم يف فهم النصوص ثم إن العلامء من قديم الزمان وحديثه قد يبد

وتفسريها وفهم القرآن واستنباط معانيه وأرسار أحكامه ما ال يبدو للفقهاء وللمفرسين 

املتقدمني يف العصور السالفة، ولوال ذلك مل تتعدد التفاسري. وحسبك خمالفة شيخ اإلسالم ابن 

والتفسري واألصول والعقائد، ومن حفظ تيمية رمحه اهللا للعلامء قبله يف كثري من مسائل الفقه 

حجة عىل من مل حيفظ، ومن صفة القرآن أنه ال تنقيض عجائبه، وقد وصفوه بالبحر اململوء من 

الدرر، ولكل غائص عىل قدر نصيبه منه، كام قال عيل ريض اهللا عنه ملا قيل له: هل خصكم 

ال فهامً يعطيه اهللا عز وجل رجالً يف ال والذي فلق احلبة، وبرأ النسمة، إرسول اهللا بيشء؟ فقال: 

هه يف ادلين« .!*"القرآن  .!+"»ومن يرد اهللا به خ�ًا يفقِّ

 .طالب أيب بن عيل حديث من البخاري أخرجه  )١(

 .سفيان أيب بن معاوية حديث من عليه متفق  )٢(

                                                            



 ١٧  سالة األنبياء) إحتاف األحفياء بر٥(

إنه كلام اتسع علم الشخص اتسع رحبه لتقبل املسائل املستغربة متى كانت مرفقة بالدليل 

اله يف الواضح، وإن مل تكن معروفة أو معموالً هبا يف زمانه أو عند فقهاء مذهبه، ومن ثم يتسع جم

استنباط نصوص الفقهاء وحتريرها وتقييدها يف ضوء املقاصد الرشعية الكلية، وبذلك قد يظهر 

للمتأخرين املتبحرين يف فقه النصوص واألصول ما عسى أن خيفى عىل املتقدمني. فكم ترك أول 

 آلخر، وكم استفاد عامل من عامي، واحلكمة ضالة املؤمن أينام جيدها يلتقطها.

 لم. وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.واهللا أع

 هـ١٣٩٦ربيع الثاين سنة  ١٥

* * * 
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