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 اإليامن باألنبياء عليهم الصالة والسالم وبيان ضعف

 حديث أيب ذرٍّ يف حرص عددهم والتفريق بني األنبياء والرسل

ته وتبليغ رسالته. فهو يوحي إليهم من أمره ما  األنبياء هم برش اصطفاهم اهللا حلمل نبوّ

 ا، يقول اهللا سبحانه:يشاء، ثم يقومون بإبالغ ما أوحي إليهم من رهبم، وال يكتمون اهللا حديثً 

ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َُهۥۚ ﴿ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
َها ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َمآ أ ُّ�

َ
�   .]٦٧املائدة: [ ﴾۞َ�ٰٓ

ُ ِميَ�َٰق ﴿ فكلهم ممن أُوحي إليهم برشع، وأُمروا بتبليغه، يقول اهللا سبحانه: َخَذ ٱ�َّ
َ
�ۡذ أ

 ِ وتُواْ ٱۡلِكَ�َٰب َ�ُبَّيِنُنَُّهۥ لِلنَّاِس َوَ� تَۡ�ُتُمونَُهۥٱ�َّ
ُ
  .]١٨٧آل عمران: [ ﴾يَن أ

 واألنبياء، هم رؤوس من أُوتوا الكتاب، وأخذ منهم العهد وامليثاق يف البيان وعدم الكتامن.

 ]واحد واملسمى االسم تنوع الرسل، هم األنبياء[

 األنبياء، تنوع االسم، واملسمى واحد. قال اهللا سبحانه: فاألنبياء هم الرسل، والرسل هم

� َ�ۡعَد ٱلرُُّسِل� ﴿ ِ ُحجَّ ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ بَّ�ِ  .]١٦٥النساء: [ ﴾رُُّسٗ� مُّ

ُ ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ وقال: ٗة َ�ِٰحَدٗة َ�َبَعَث ٱ�َّ مَّ
ُ
ِ  َۧ�َن ٱ�َّاُس أ نَزَل َمَعُهُم ٱۡلِكَ�َٰب َن ُمبَّ�ِ

َ
�َن َوُمنِذرِ�َن َوأ

ْ �ِيهِ�  فأمر اهللا النبيني بام أمر به  .]٢١٣البقرة: [ ﴾بِٱۡ�َّقِ ِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس �ِيَما ٱۡخَتلَُفوا

: إن الرسول هو من أُوحي إليه برشع، وأُمر بتبليغه. والنبي: هو وأما التعريف بقوهلماملرسلني. 

إليه برشع، ومل يؤمر بتبليغه. فهذا يُعد من اخلطأ املتناقل، الذي انترش واشتهر عىل من أُوحي 

ا،  ألسنة الناس، ويف عقائدهم يف كل بلد، وحتى التبس األمر فيه عىل العلامء الكبار، فظنّوه حقًّ

وهو ال صحة له، إذ ال يوجد نبي أُوحي إليه برشع من األمر والنهي، والفرائض واألحكام، 

الل واحلرام، ثم يرص عىل كتامنه وعدم بيانه!! لكون هذا ينايف مقتىض الرسالة واألمانة، واحل
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 فكلهم مكلفون بنرش الدعوة وتبليغ الرسالة.

 ]والرسل األنبياء بني التفريق دعوة انتشار سبب[

وأول من رأيناه تكلم هبذا التفريق بني النبي والرسول، هو اإلمام النووي. فتلقاه الناس 

ه، وهو إنام أخذه من احلديث املوضوع املنسوب إىل أيب ذرٍّ يف التفريق بني األنبياء والرسل! عن

 وسيأيت الكالم عىل بيانه بام يقتيض بطالنه.

وليست هذه بأول غلطة دخلت يف عقائد الناس، وتناقلوها من جراء األحاديث املوضوعة، 

ة، يف إدخال البدع، وت غيري السنن، إذ تأبى حكمة اهللا، وحكمة بعثته التي عملت التأثري يف األُمّ

 ألنبيائه، أن يكون فيهم من أُوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه!

وَۡحۡيَنآ إَِ�ٰ نُوٖح َوٱ�َّبِّ�ِ ﴿ يقول اهللا سبحانه:
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك َكَمآ أ

َ
آ أ ۡوَحۡيَنآ  ۧ ۞إِ�َّ

َ
ِۦۚ َوأ َن ِمۢن َ�ۡعِده

يُّوَب َوُ�و�َُس َوَ�ُٰروَن وَُسلَۡيَ�َٰنۚ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم �
َ
ۡسَباِط وَِعيَ�ٰ َو�

َ
ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

َورُُسٗ� قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َ�ۡبُل َورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ َوَ�ََّم  ١٦٣َوَءاتَۡيَنا َداوُۥَد َزُ�وٗر� 
ُ ُموَ�ٰ  � َ�ۡعَد  ١٦٤ تَۡ�لِيٗما ٱ�َّ ِ ُحجَّ ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ بَّ�ِ رُُّسٗ� مُّ

ُ َعزِ�ًزا َحِكيٗما    .]١٦٥-١٦٣النساء: [ ﴾١٦٥ٱلرُُّسِل� َوَ�َن ٱ�َّ
كام أن  فذكرهم أوالً باسم النبيني، ثم ذكرهم يف آخر اآليات باسم الرسل. واملعنى واحد،

ا  � ﴿ نبي رسول، خياطبه القرآن بقوله: ملسو هيلع هللا ىلصنبينا حممدً ٗ رَۡسۡلَ�َٰك َ�ِٰهٗدا َوُمبَّ�ِ
َ
ٓ أ ا َها ٱ�َِّ�ُّ إِ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

نِٗ��  ٤٥َونَِذيٗر�  اٗجا مُّ ِ �ِإِۡذنِهِۦ َوِ�َ َها ﴿ وبقوله: .]٤٦-٤٥األحزاب: [ ﴾٤٦َوَداِ�ًيا إَِ� ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ۞

ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َُهۥٱلرَُّسوُل بَّلِ  نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
  .]٦٧املائدة: [ ﴾ۡغ َمآ أ

ٓ ﴿ وقد وصف اهللا األنبياء بحمل رسالة رهبم، فقال سبحانه: ِ�ٍّ إِ�َّ
رَۡسۡلَنا ِ� قَۡرَ�ةٖ ّمِن نَّ

َ
َوَمآ أ

 َّ َسآءِ َوٱل�َّ
ۡ
ۡهلََها بِٱۡ�َأ

َ
َخۡذنَآ أ

َ
َُّعوَن أ   .]٩٤األعراف: [ ﴾٩٤آءِ لََعلَُّهۡم يَ�َّ

لَِ� ﴿ وقال: وَّ
َ
ٖ ِ� ٱۡ� ّ�ِ

رَۡسۡلَنا ِمن نَّ
َ
(وكم) يؤتى هبا للتكثري، أي  .]٦الزخرف: [ ﴾٦َوَ�ۡم أ



 ٥  ) اإليامن باألنبياء بجملتهم وضعف حديث أيب ذر يف عددهم٨(

ٰٓ ﴿ عدد كثري. وقال: ٓ إَِذا َ�َم�َّ رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٖل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ
َ
ٓ أ ۡيَ�ُٰن ِ�ٓ َوَما ۡلَ� ٱلشَّ

َ
�

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

فسامهم سبحانه مبرشين ومنذرين، كام سامهم مرسلني. فهذه اآليات ال تبقي جماالً للجدل.  .]٥٢

صفة النبي الذي أُوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه، مع الوعيد الشديد عىل كتامن وكيف يتالءم 

وتُواْ ٱۡلِكَ�َٰب َ�ُبَّيِنُنَُّهۥ لِلنَّاِس ﴿ العلم، وعدم بيانه؟!! يف قوله تعاىل:
ُ
ِيَن أ ُ ِميَ�َٰق ٱ�َّ َخَذ ٱ�َّ

َ
�ۡذ أ

  .]١٨٧آل عمران: [ ﴾َوَ� تَۡ�ُتُمونَُهۥ
ُٰه لِلنَّاِس ِ� إِنَّ ﴿ وقوله: نَزۡ�َا ِمَن ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َوٱلُۡهَدٰى ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�يَّ�َّ

َ
ٓ أ ِيَن يَۡ�ُتُموَن َما ٱ�َّ

ٰعُِنوَن  ُ َوَ�ۡلَعُنُهُم ٱل�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡلَعُنُهُم ٱ�َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥٩ٱۡلِكَ�ِٰب أ

ُ
ْ فَأ ْ َوَ�يَُّنوا ۡصلَُحوا

َ
ْ َوأ ِيَن تَابُوا  إِ�َّ ٱ�َّ

اُب ٱلرَِّحيُم  نَا ٱ�َّوَّ
َ
تُوُب َعلَۡيِهۡم َو�

َ
  .]١٦٠-١٥٩البقرة: [ ﴾١٦٠�

ا رسوالً منذ نزل عليه الوحي بغار حراء يف قوله:  ﴿ واهللا سبحانه قد سمى نبيّه حممدً
ۡ
ٱۡقَرأ

ِي َخلََق  �َ�َٰن ِمۡن َعلٍَق  ١بِٱۡسِم َرّ�َِك ٱ�َّ ۡ�رَ  ٢َخلََق ٱۡ�ِ
َ
 َوَر�َُّك ٱۡ�

ۡ
ِي َعلََّم  ٣ُم ٱۡقَرأ ٱ�َّ

�َ�َٰن َما لَۡم َ�ۡعلَۡم  ٤بِٱۡلَقلَِم  فهذه السورة ليس فيها األمر بالتبليغ  .]٥-١العلق: [ ﴾٥َعلََّم ٱۡ�ِ

ّمِّ�ِ ﴿ والدعوة، لكن اهللا سامه رسوالً منذ أنزهلا عليه، قال سبحانه:
ُ
ِي َ�َعَث ِ� ٱۡ� َن  ُۧهَو ٱ�َّ

لَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِۦ َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة �ن َ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل َلِ� رَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُواْ عَ 
بِٖ�  ُ َ�َ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� إِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم ﴿ ويف اآلية األُخر:. ]٢اجلمعة: [ ﴾٢َضَ�ٰٖل مُّ لََقۡد َمنَّ ٱ�َّ

نُفِسِهۡم َ�تۡ 
َ
ْ ِمن رَُسوٗ� ّمِۡن أ ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِۦ َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة �ن َ�نُوا لُوا

بٍِ�    .]١٦٤آل عمران: [ ﴾١٦٤َ�ۡبُل َلِ� َضَ�ٰٖل مُّ
بِّئَ باقرأ وهو  ة والرسالة، وهي ابتداء نزول القرآن عليه، فمنذُ نُ فالبعثة هي ابتداء النبوّ

ة بابتداء نزول القرآن، وبينها وبني رسول. فالف ضل كل الفضل، هو يف البعثة، أي ابتداء النبوّ

بّئ باقرأ، وأرسل باملدثر كام قاله ابن كثري ليس بصحيح،  املولد أربعون سنة، فقوهلم: إنه نُ

بّئ وأرسل باقرأ وباملدثر وبجميع القرآن.  والصحيح أنه نُ

ثُِّر ﴿ الة بعد نزول قوله تعاىل:وإنام أمر باجلهر بالدعوة، وتبليغ الرس َها ٱلُۡمدَّ ُّ�
َ
� ُ�ۡم  ١َ�ٰٓ



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٦

نِذۡر 
َ
ۡ  ٢فَأ   .]٥-١املدثر: [ ﴾٥َوٱلرُّۡجَز فَٱۡهُجۡر  ٤َو�َِيابََك َ�َطّهِۡر  ٣َوَر�ََّك فََكّ�ِ

ا،  وذلك من بعد الفرتة املتخللة ملا بني نزول اقرأ، ونزول املدثر. وقد قيل: إهنا أربعون يومً

ا«ر من ذلك. وقد متثل له جربيل عليه السالم يف أثنائها، يقول له: وقيل أكث  .»إنك لرسول اهللا حقًّ

 : أنه أرسل باقرأ، كام أرسل باملدثر، وبالقرآن كله.فالصحيح

ثم إننا متى بحثنا عن سبب انتشار هذا االعتقاد بني الناس يف التفريق بني الرسول والنبي، 

، ويرتجح بمقتىض الدالئل والرباهني أنه نجد السبب هو: تأثرهم باحلديث  املنسوب أليب ذرٍّ

، مسندهحديث موضوع مكذوب عىل الرسول وعىل أيب ذر، وإن كان قد رواه اإلمام أمحد يف 

واهتم بوضعه إبراهيم  ،موضوع، فقد حققه ابن اجلوزي وقال بأنه صحيحهورواه ابن حبان يف 

إىل ضعفه قائالً: وال شك أنه قد تكلم فيه غري سري التفبن هشام. وكذلك ابن كثري، قد أشار يف 

واحد من أئمة اجلرح والتعديل، مع العلم أن لفظه ينمّ بوضعه، ونحن نسوقه بلفظه، ثم نعقبه بام 

 يوضح بطالنه، نصيحة هللا، ولعباده املؤمنني.

 ]ذلك يف جاء وما األنبياء عدد[

 .»مائة ألف وأر�عة وعرشون ألًفا«قال: فعن أيب ذر قال: قلت: يا رسول اهللا كم األنبياء؟ 

قلت: يا رسول  .»ثالثمائة وثالثة عرش، جم غف�«قلت: يا رسول اهللا كم الرسل منهم؟ قال: 

نعم، خلقه اهللا بيده، ثم «قلت: يا رسول اهللا أنبي مرسل؟ قال:  .»آدم«اهللا من كان أوهلم؟ قال: 

، أر�عة رس�انيون: آدم، وشيث، ونوح، يا «ثم قال:  »نفخ فيه من روحه، ثم سّواه قبيالً  أبا ذرٍّ

وأخنوخ، وهو: إدر�س، وهو أول من خط بالقلم. وأر�عة من العرب: هود، وصالح، وشعيب، 
. وأول نيب من ب� إرسائيل موىس، وآخرهم عيىس. وأول انلبي� آدم، وآخرهم  ونبّيك يا أبا ذرٍّ

ا أنزله اهللا؟ ق .»نبيك مائة كتاب وأر�عة كتب، أنزل ىلع شيث «ال: قلت يا رسول اهللا كم كتابً

مخس� صحيفة، وأنزل ىلع أخنوخ ثالث� صحيفة، وأنزل ىلع إبراهيم عرش صحائف، وأنزل ىلع 
 .»موىس قبل اتلوراة عرش صحائف، وأنزل اتلوراة واإل�يل والز�ور والفرقان
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وقد  .نواع والتقاسيماألوقد رو هذا احلديث احلافظ أبو حاتم ابن حبان البستي يف كتابه: 

واهتم به املوضوعات فذكر هذا احلديث يف كتابه:  ،وسمه بالصحة، وخالفه أبو الفرج بن اجلوزي

إبراهيم بن هشام. هذا وال شك أنه قد تكلم فيه غري واحد من أئمة اجلرح والتعديل، من أجل 

 هذا احلديث، واهللا أعلم.

كتبه، ورسله، والبعث بعد املوت، هو مما اتفقت واعلم أن اإليامن باهللا تعاىل، ومالئكته، و

 عىل وجوبه مجيع األنبياء.

ْ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل ٱلَۡمۡ�ِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَ�ِٰ�نَّ ٱۡلِ�َّ َمۡن ﴿ يقول اهللا: ن تَُولُّوا
َ
۞لَّۡيَس ٱۡلِ�َّ أ

ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ َوٱۡلِكَ�ِٰب وَ    .]١٧٧البقرة: [ ﴾نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ َءاَمَن بِٱ�َّ
فاإليامن بجميع األنبياء، وتصديقهم يف كل ما أخربوا به من أُمور الغيب، وطاعتهم يف كل 

 ما أمروا به، وهنوا عنه، واجبة.

نِزَل ﴿ وهلذا أوجب اهللا سبحانه اإليامن بكل ما أتوا به. قال تعاىل:
ُ
ٓ أ ِ َوَما ْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ قُولُٓوا

نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� إَِ�ۡ 
ُ
وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَمآ  َۧنا َوَمآ أ

ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
َم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُمۡسلُِموَن 
َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ وِ�َ ٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ

ُ
ْ بِِمۡثِل َمآ فَإِۡن َءاَمنُ  ١٣٦أ وا

ِمي ۚ وَُهَو ٱلسَّ ُ ْ فَإِ�ََّما ُهۡم ِ� ِشَقاقٖ� فََسَيۡكفِيَكُهُم ٱ�َّ ْۖ �ن تََولَّۡوا ُع ٱۡلَعلِيُم َءاَمنُتم بِهِۦ َ�َقِد ٱۡهَتَدوا
  .]١٣٧-١٣٦البقرة: [ ﴾١٣٧

ب نبيًّا معلوم النبوة، وكذا من سبّ نبيًّ  ا لكون اإليامن فقد اتفق علامءُ امللة عىل كفر من كذّ

ق بني أحد منهم. يقول اهللا سبحانه: ِيَن يَۡ�ُفُروَن ﴿ واجبًا بجميع األنبياء، وأن ال نُفرّ إِنَّ ٱ�َّ
ِ َورُُسلِهِۦ َوَ�ُقولُوَن نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض َونَۡ�ُفُر بِبَ  ْ َ�ۡ�َ ٱ�َّ ن ُ�َفّرِقُوا

َ
ِ َورُُسلِهِۦ َوُ�رِ�ُدوَن أ ۡعٖض بِٱ�َّ

ْ َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيً�  َوُ�رِ�ُدونَ  ن َ�تَِّخُذوا
َ
ۡ�َتۡدنَا لِۡلَ�ٰفِرِ�َن  ١٥٠أ

َ
ۚ َوأ ا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَ�ٰفُِروَن َحّقٗ

ُ
أ

ِهيٗنا  ْوَ�ٰٓ�َِك َسۡوَف يُۡؤ�ِيهِ  ١٥١َعَذاٗبا مُّ
ُ
َحٖد ّمِۡنُهۡم أ

َ
ِ َورُُسلِهِۦ َولَۡم ُ�َفّرِقُواْ َ�ۡ�َ أ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱ�َّ ۡم َوٱ�َّ

ُ َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما  ُجورَُهۡمۚ َوَ�َن ٱ�َّ
ُ
  .]١٥٢-١٥٠النساء: [ ﴾١٥٢أ

ا يشمل إثبات  وهذا التفريق الذي ذمه اهللا، بام أنه حممول عىل اإليامن ببعضهم، فإنه أيضً
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الرسالة لبعضهم، ونفيها عن بعضهم. واهللا سبحانه قد فضل بعض األنبياء عىل بعض، فقال 

ٰ َ�ۡعٖض�  ۞تِۡلَك ﴿ سبحانه: ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ  .]٢٥٣البقرة: [ ﴾ٱلرُُّسُل فَضَّ
: فقد جاء يف حديث أيب ذرٍّ املذكور، وقد تكلم عليه الويلّ العراقي بام حيقق عددهمأما 

اظ، وانتقدوا عليه  وضعه وبطالنه، وعدم صحته. ورد عىل ابن حبان، مجاعة من العلامء احلفّ

 .صحيحهإدخال هذا احلديث يف 

لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف قول اإلمام أمحد ريض اهللا عنه يف  اإليامنويف كتاب: 

 الرسل وعددهم، أنه جيب اإليامن هبم يف اجلملة، لعدم صحة احلديث الوارد فيه.

وذكر حممد بن نرص املروزي وغريه من أئمة السلف نحو هذا الكالم، مما يبني أهنم مل يعلموا 

 .!*"والرسل، وأن حديث أيب ذرٍّ يف ذلك مل يثبت عندهم. انتهى كالم شيخ اإلسالمعدد الكتب 

: أنه جيب اإلقرار هبم يف اجلملة، ثم الكف عن عددهم، لعدم ثبوت ما يدل وحاصل ما تقدم

 عليه.

، مما يبني بطالنه وعدم صحته من ظاهر لفظه.  وسنتكلم اآلن عىل حديث أيب ذرٍّ

قلت:  .»مائة ألف وأر�عة وعرشون ألًفا«رسول اهللا كم األنبياء؟ قال: : قوله: قلت: يا فأوالً 

 .»ثالثمائة وثالثة عرش، جم غف�«كم الرسل منهم؟ فقال: 

 فهذا العدد هبذه الصفة، وهبذا التفريق، يبطله رصيح القرآن الكريم يف قوله سبحانه:

ُ ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما  َورُُسٗ� قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َ�ۡبُل َورُُسٗ� ﴿ لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ َوَ�ََّم ٱ�َّ
 وهي آية مدنية، فال يمكن أن تنسخ بمثل هذا احلديث الضعيف. .]١٦٤النساء: [ ﴾١٦٤

ن لَّۡم ﴿ وقوله سبحانه: ن قََصۡصَنا َعلَۡيَك َوِمۡنُهم مَّ رَۡسۡلَنا رُُسٗ� ّمِن َ�ۡبلَِك ِمۡنُهم مَّ
َ
َولََقۡد أ

فاالشتغال بعدد األنبياء، هو مما يشغل األذهان وال يزيد يف  .]٧٨املؤمن: [ ﴾ۡقُصۡص َعلَۡيَكۗ �َ 

 اإليامن، وهو رصيح ملخالفة ما أهبمه القرآن الكريم.

 .الثاين املجلد من ٢٥٣ص األنوار لوامع يف السفاريني عنه نقله  )١(
                                                            



 ٩  ) اإليامن باألنبياء بجملتهم وضعف حديث أيب ذر يف عددهم٨(

فلو طلبنا من املجادلني بصحة ذلك تسمية ثالثة أشخاص من األنبياء، هم أنبياء، وليسوا 

 برسل، مل حييطوا علامً بمعرفتهم.

نْ أول الرسل؟ قال: اثانيً  قلت: أنبي مرسل؟  »آدم«: قوله يف احلديث: قلت: يا رسول اهللا مَ

 .»نعم«قال: 

ا مما يدل عىل عدم صحة احلديث؛ ألن القرآن ال يثبت آلدم نبوة وال رسالة، وما  فهذا أيضً

َءاَدُم َر�َُّهۥ َ�َغَوٰى وََعَ�ٰٓ ... ﴿ كان ربك نسيًّا. وإنام هو أبو البرش، يذنب فيتوب، يقول اهللا تعاىل:
 .]١٢١طه: [ ﴾١٢١

َ ٱۡصَطَ�ٰٓ َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل ﴿ وأصح، وأرصح ما ورد يف فضله هـو قوله سبحانه: ۞إِنَّ ٱ�َّ
ته بالرصاحة،  .]٣٣آل عمران: [ ﴾٣٣إِبَۡ�ٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَ�َٰن َ�َ ٱۡلَ�ٰلَِمَ�  وليس فيها ما يدل عىل نبوّ

�ۡذ قَالَِت ﴿ طفاء افتعال من الصفوة، وال يلزم أن تكون نبوة. يقول اهللا تعاىل:لكون االص
ٰ �َِسآءِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ�  َرِك َوٱۡصَطَفٮِٰك َ�َ َ ٱۡصَطَفٮِٰك َوَطهَّ   .]٤٢عمران: آل[ ﴾٤٢ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َ�َٰمۡرَ�ُم إِنَّ ٱ�َّ

صاحلة من صفوة نساء العاملني. والصحيح  ومن املعلوم أن مريم ليست بنبيّة، وإنام هي امرأة

، وحتى آدم نفسه يعرتف بأن أول الرسل نوح. كام يف ملسو هيلع هللا ىلصأن أول الرسل نوح وآخرهم حممد 

�تمع املؤمنون يوم القيامة، فيلهمون ذلك، فيقولون: لو «حديث الشفاعة الذي رواه أنس وأنه: 

فيقولون: يا آدم أنت أبو البرش، خلقك استشفعنا إىل ر�نا فأراحنا من ماكننا هذا، فيأتون آدم. 
اهللا بيده، وأسجد لك مالئ�ته، وعلمك أسماء لك يشء، فاشفع نلا إىل ر�ك، حىت ير�نا من 
ماكننا هذا. فيقول هلم آدم: لست هنا�م. و�ذكر ذنبه اذلي أصاب، فيستحي من ر�ه عز وجل 

رواه البخاري. وهذا  .»األرض و�قول: ول�ن ائتوا نوًحا، فإنه أول رسول بعثه اهللا إىل أهل

 احلديث قاطع للنزاع، ويعيد اخلالف إىل مواقع اإلمجاع.

ثم إن القائلني بنبوة آدم، ليس عندهم دليل سو حمض الظن والتخمني، يقولون: إنه ال 

يمكن أن يبقى آدم وذريته يف حياهتم بدون وحي ينظم أحواهلم ويبنيّ هلم فرائضهم، وأحكامهم. 

ۡسَمآَء ُ�ََّها ُ�مَّ َعَرَضُهۡم َ�َ ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ﴿ وله سبحانه:ويستدلون بق
َ
 .]٣١البقرة: [ ﴾وََعلََّم َءاَدَم ٱۡ�
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ة فيه، ولن ننسى يف هذا  وهذا التعليم، وهذا العرض، إنام هو لألرواح قبل خلق آدم، فال حجّ

ض عىل آدم ذريته وهو أن اهللا سبحانه عر -عىل ضعفه  -احلديث الوارد يف عرض األرواح 

فرأى رجالً هو أضوؤهم، قال: يا رب، من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: يا رب، �م «كالذر، 

عمره؟ قال: ستون سنة. قال: يا رب، زده من عمري أر�ع� سنة. ثم إنها مضت األيام والليايل، 
ال هل آدم: إنك فلما انت� عمر آدم وحان احل� لقبض أجله، جاءه ملك املوت لقبض روحه، فق

استعجلت يلعَّ و�ن� أعّد األيام والليايل، وقد بيق من عمري أر�عون سنة. فقال: إنك وهبتها 
فجحد آدم، وجحدت ذر�ته، و�يس، فنسيت «قال:  .»البنك داود، فجحد أن ي�ون وهبها هل

 .!*"»ذر�ته، فمن ثم أمر اهللا بالكتابة والشهود
ولدون عىل الفطرة التي هي معرفة اخلري وحمبته، ثم إن الناس من لدن خلق آدم وهم ي

فيلهمون فعل ما ينفعهم، واجتناب ما يرضهم، وقد يذنبون، فيتوبون وقد ال يتوبون، كام يف 

ه  غراب يبحث يف حادثة ابني آدم، حني قتل أحدمها أخاه ومل هيتد إىل كيفية دفنه، حتى دلّ

ما قتل « األرض، لرييه كيف يواري سوأة أخيه، وكان هذا أول قتيل دفن يف األرض، وهلذا ورد:

وكام يوجد يف  .!+"»قتيل ظلًما إال اكن ىلع ابن آدم األول كفل من دمها، ألنه أول من سن القتل

ين متعاملني، زماننا هذا أُمم من الناس مل تبلغهم الدعوة، وال الرشيعة، فيعيشون متعارش

ويوصفون بأهنم ممن مل تبلغهم الدعوة، كحالة زمان الفرتة. واهللا سبحانه، بحكمته وعدله، ال 

ة حتى يبعث إليها رسوالً فيعصون أمره، قال اهللا تعاىل: ٰ َ�ۡبَعَث ﴿ يعذب أمّ �َِ� َح�َّ َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ
 .]١٥اإلرساء: [ ﴾١٥رَُسوٗ� 

اهللا إدريس كان قبل نوح، كام أشار إليه العالمة ابن كثري يف : إن نبي وأما قول بعضهم

 فهذا قول ال حظ له من الدليل، وخيالف نصوص القرآن والسنة. ،التفسري

 : إن إدريس من أنبياء بني إرسائيل، وهذا أقرب إىل املعقول واملنقول.وقد قال بعض العلامء

 .هريرة أيب حديث من الرتمذي أخرجه  )١(

 .مسعود بن اهللا عبد حديث من عليه متفق  )٢(

                                                            



 ١١  ) اإليامن باألنبياء بجملتهم وضعف حديث أيب ذر يف عددهم٨(

نبوة آدم عليه السالم،  سالم واإليامناإلوقد رأيت شيخ اإلسالم ابن تيمية قد ذكر يف كتاب 

 وهو اجتهاد منه رمحه اهللا.

وأول نيب من ب� إرسائيل هو: «قوله:  :األمر الثالث مما حيقق عدم صحة حديث أيب ذرٍّ 

فهذا واضح البطالن، بالدليل والربهان، وبالسنة والقرآن، فإن أول نبي  »موىس، وآخرهم عيىس

فهو الذي أسس دولة بني  -عليه الصالة والسالم-يق من بني إرسائيل هو: يوسف الصد

إرسائيل بمرص، واستدعى أباه وإخوته من القدس إىل مرص. وإرسائيل اسم يعقوب نبي اهللا، 

 وبني يوسف الصديق، وبني موسى سنون طويلة، ال يعلم عددها إال اهللا تعاىل.

۞َرّبِ قَۡد َءاتَۡيَتِ� ﴿ فقال: وحكى اهللا تعاىل عن يوسف، بعدما مجع اهللا شمله بأبيه وإخوته،
ۡ�َيا وَ  ِۦ ِ� ٱ�ُّ نَت َوِ�ّ

َ
�ِض أ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َحادِيِث� فَاِطَر ٱلسَّ

َ
وِ�ِل ٱۡ�

ۡ
ٱ�ِخَرةِ� ِمَن ٱلُۡمۡلِك وََعلَّۡمَتِ� ِمن تَأ

ٰلِِحَ�  ۡ�ِۡقِ� بِٱل�َّ
َ
  .]١٠١يوسف: [ ﴾١٠١تََوفَِّ� ُمۡسلِٗما َو�

بياء بني إرسائيل عيسى، فهذا صحيح بال نزاع، فليس بعد عيسى أحد من وأما كون آخر أن

 .ملسو هيلع هللا ىلصاألنبياء سو حممد نبينا 

: أن حديث أيب ذرٍّ يف عدد األنبياء والرسل، وتفريقه بني األنبياء والرسل، هو واحلاصل

، فال جيوز ألحد أن حيدث به ملسو هيلع هللا ىلصحديث موضوع، أي مكذوب عىل أيب ذرٍّ وعىل رسول اهللا 

إال يف حالة بيانه لبطالنه، ليحذر الناس عن االغرتار به، إذ املوضوع هو املكذوب وقد الناس 

 اهتموا بوضعه إبراهيم بن هشام.

 ألفية احلديث:وقد قال السيوطي يف 

ــــــرب ــــــوع رشّ اخل ــــــرب املوض  واخل
 

ــــــهِ احظــــــرِ   ــــــامل ب  وذكــــــره لع
 

األنبياء، وتقسيمهم بني  فمتى حتققنا من وضع هذا احلديث، تبني لنا بطالن ما تضمنه من عدد

األنبياء والرسل، وأن هذا التقسيم ال صحة له، إذ األنبياء هم الرسل، خمرجهام يف القرآن واحد، 

نِزَل إَِ�َۡنا َوَمآ ﴿فأحيانًا يعرب عنهم باسم األنبياء، وهو األكثر، كقوله سبحانه: 
ُ
ِ َوَمآ أ قُولُٓواْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ

نزَِل إَِ�ٰٓ إِبۡ 
ُ
وِ�َ  َۧ�ِٰ� أ

ُ
ٓ أ وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَما

ُ
ٓ أ ۡسَباِط َوَما

َ
َم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َو�َۡعُقوَب َوٱۡ�
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َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُمۡسلُِموَن 
َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ . فذكرهم يف ]١٣٦[البقرة:  ﴾١٣٦ٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ

 يني، وهنى عن التفريق بينهم. وأحيانًا يعربّ عنهم باسم الرسل، كقوله سبحانه:هذه اآلية باسم النب

ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َوُ�ُتبِ ﴿ ّ�ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُ�ٌّ َءاَمَن بِٱ�َّ نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
 ﴾هِۦ َورُُسلِهِۦَءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ أ

 هنى عن التفريق بينهم يف اآليتني كلتيهام.. فذكرهم هنا باسم الرسل، و]٢٨٥[البقرة: 
ومن نوع التفريق إثبات الرسالة لبعضهم، ونفيها عن بعضهم بدون دليل، فتسمية األنبياء 

ى واحد.  بالرسل ال تدل عىل املغايرة، إذ التسمية متنوعة، واملسمّ

ومثل جربيل  وله نظائر كثرية، منها: القرآن الكريم، فإن اسمه القرآن، والفرقان، والذكر.

ى روح القدس،  عليه السالم فإن اسمه يف القرآن: جربيل، ويسمى الروح األمني، ويسمّ

ى يف القرآن: مكة، وبكة، وأُم القر، والبلد  واملسمى واحد. ومثل مكة املكرمة فإهنا تسمّ

ون، األمني، واملسجد احلرام. ومثل تسمية املسلمني يف القرآن، فإن اسمهم: املسلمون، واملؤمن

ادعوا بدعوى اهللا اذلي سّما�م املسلم� «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعباد اهللا، كام يف احلديث، أن النبي 

ى واحد. .!*" »املؤمن� عباد اهللا  فاألسامء متنوعة، واملسمّ
وقد دخلت طائفة البهائية والقاديانية من فجوة هذا التفريق بني األنبياء والرسل، لزعمهم 

، وملّا استدل عليهم ملسو هيلع هللا ىلصمفتوح، وأهنا مل ختتم بمحمد رسول اهللا أن الرسالة مكتسبة، وأن باهبا 

ِ وََخاَ�َم ﴿ بعض املسلمني بقوله سبحانه: َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ٱ�َّ
َ
بَآ أ

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ مَّ

، فكأهنم وجدوا فقالوا: نعم، إنه خاتم النبيني، وليس بخاتم املرسلني .]٤٠األحزاب: [ ﴾نَ  ۧ ٱ�َّبِّ�ِ 

لبهاء اهللا يف هذا التفريق الذي ال صحة له فجوة يدخلون من جهتها إىل باطلهم يف إثبات الرسالة 

من سكنة  مريزا غالم أمحد، كام يف الطريقة القاديانية، القائلني برسالة رجل يدعى املريزا عيل أمحد

 قاديان باهلند، تشاهبت قلوهبم وأكثرهم فاسقون.
 ملسو هيلع هللا ىلص: قد أخرب اهللا سبحانه يف كتابه، والسنة املتواترة عن رسول اهللا-رمحه اهللا-ابن كثري قال العالمة 

 .األشعري احلارث حديث من الرتمذي أخرجه  )١(
                                                            



 ١٣  ) اإليامن باألنبياء بجملتهم وضعف حديث أيب ذر يف عددهم٨(

ال، ضال، مضل، حتى  أنه ال نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا املقام بعده فإنه كذاب، أفّاك، دجّ

 ولو أتى بام أتى به، فإهنا حمال، وضالل. انتهى.

ا رسول اهللا، هو خاتم النبيني واملرسلني، ثبت بالقرآن والسنة وإمجاع األ :قال ة؛ أن حممدً مّ

َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ﴿ فال نبي وال رسول بعده، يقول اهللا تعاىل:
َ
بَآ أ

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ مَّ

ِ وََخاَ�َم ٱ�َّبِّ�ِ  نت بنو اك«أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،ويف صحيح البخاري .]٤٠األحزاب: [ ﴾َنۗ  ۧ ٱ�َّ

 .»إرسائيل �سوسهم األنبياء، لكما هلك نيب، خلفه نيب، و�نه ال نيب بعدي

ا: أن النبي  ،صحيح البخاريويف   .»أنا خاتم انلبي�«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أيضً

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

. قيل: وما »ال نبّوة بعدي إال املبرشات«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  أمحد بسنده، عن أيب الطفيل،

 .»: الرؤ�ا الصاحلة-ويف رواية-الرؤ�ا احلسنة «املبرشات؟ قال: 

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

تقوم الساعة حىت يلحق يح من املضل�، و�ذا وقع عليهم السيف لم يرفع إىل يوم القيامة، وال 
ميت كذابون ثالثون، لكهم 

ُ
ميت األوثان، وأنه سيكون يف أ

ُ
ميت باملرش��، وحىت تعبد فئة من أ

ُ
أ

ميت ىلع احلق منصورة، ال 
ُ
يزعم أنه نيب، وأنا خاتم انلبي�، ال نيب بعدي، وال تزال طائفة من أ

 .»يرضهم من خالفهم، حىت يأيت أمر اهللا تبارك وتعاىل

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

يف سفر، فنزلنا منزالً، فمنا من  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر قال: كنا مع النبي  ،صحيح مسلمالرسل، ففي 

: الصالة جامعة، فاجتمعنا، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصيصلح جرشه، ومنا من ينتضل، إذ ناد منادي رسول اهللا 

مته ىلع خ� ما يعلمه هلم، و�نذرهم عن رش ما يعلمه إ«
ُ
ا عليه أن يدّل أ نه ما من نيب إال اكن حقًّ

مور تنكرونها، تيجء الفنت 
ُ
هلم، و�ن هذه األّمة جعل اعفيتها يف أوهلا، وسيصيب آخرها بالء، وأ

 .آخر احلديثإىل  »يرقق بعضها بعًضا. تيجء الفتنة، فيقول املؤمن: هذه مهلكيت، ثم تنكشف.... 

ا واجبًا عليه أن يدل أُمته عىل خري ما ملسو هيلع هللا ىلصفأخرب النبي  : أنه ما من نبي من األنبياء، إال كان حقًّ
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يعلمه هلم، وينذرهم عن رش ما يعلمه هلم، فأين هذا النبي الذي ال جتب عليه الدعوة، وال تبليغ 

 الرسالة؟!!.

مي نبيًّ  ا من أجل أن اهللا ينبئه من وحيه بام يشاء، ألن هذا هو مقتىض أمانة نبوهتم، ألنه إنام سُ

ۡخَبارُِ�مۚۡ ﴿ كام قال سبحانه:
َ
ُ ِمۡن أ نَا ٱ�َّ

َ
ثم هو ينبئ عن اهللا وحيه، أمره  .]٩٤التوبة: [ ﴾قَۡد َ�بَّ�

 وهنيه، وحالله وحرامه، وسائر فرائضه وأحكامه. فهذه وظيفة مجيع األنبياء، كام قال تعاىل:

�ِمَّ ﴿
َ
َكٰوةِ� َوَ�نُ وََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ لَٰوةِ �يَتآَء ٱلزَّ وَۡحۡيَنآ إَِ�ِۡهۡم فِۡعَل ٱۡ�َۡيَ�ِٰت �قَاَم ٱلصَّ

َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
واْ ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ

  .]٧٣األنبياء: [ ﴾٧٣َ�َا َ�ٰبِِديَن 
أما نبي يوحى إليه برشع، ومل يؤمر بتبليغه، فهذا إنام يوجد يف األذهان دون األعيان، وجيب 

مث� ومثل األنبياء قب�، كمثل رجل ب� داًرا «: ملسو هيلع هللا ىلصيه األنبياء عن االتصاف به، ومثله قوله تنز

فأتقنها ومّجلها إال موضع بلنة منها، ثم صنع مأدبة، وداع انلاس إيلها، فجعلوا يعجبون من 
رواه مسلم عن  »حسنها، إال موضع تلك اللبنة. قال: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت األنبياء

�ن معارش األنبياء بنو «وقال:  ،!*"»�ن معارش األنبياء ال نورث؛ ما تر�ناه صدقة«ابر، قال: ج

ت
ّ
الدين واحد، والرشائع متفرقة يعني أن لكل نبي رشيعة من الصالة والزكاة والصيام  .!+" »َعال

ٖ ﴿ واحلالل واحلـرام تناسب حالة أمته وزمانه، غري رشيعة اآلخر، قال تعاىل:
َجَعۡلَنا ِمنُ�ۡم لُِ�ّ

 ۚ  .]٤٨املائدة: [ ﴾ِ�َۡعٗة َوِمۡنَهاٗجا
مهيمنة وحاكمة عىل مجيع الرشائع، ألن كلّ نبي  ملسو هيلع هللا ىلصثم جاءت رشيعة حممد رسول اهللا 

َها ٱ�َّاُس ﴿ إىل الناس كافة، قال تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصيبعث إىل قومه خاصة، وقد بعث رسول اهللا  ُّ�
َ
� قُۡل َ�ٰٓ

ِ إَِ�ۡ  رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� ﴿ وقال: .]١٥٨األعراف: [ ﴾ُ�ۡم َ�ِيًعاإِّ�ِ رَُسوُل ٱ�َّ
َ
َوَمآ أ

يا عمر قد جئت�م «مع عمر قطعة من التوراة قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوملا رأ رسول اهللا  .]٢٨سبأ: [ ﴾َونَِذيٗر�

موىس حيًّا ما وسعُه بها بيضاء نقية، يللها كنهارها، ال يز�غ عنها بعدي إال هالك، ولو اكن أيخ 

 .اخلطاب بن عمر حديث من مقارب بلفظ مسلم يف احلديث  )١(

 .هريرة أيب حديث من عليه متفق  )٢(

                                                            



 ١٥  ) اإليامن باألنبياء بجملتهم وضعف حديث أيب ذر يف عددهم٨(

 .!*" »إال اتّبايع
 هو خاتم املرسلني فكذلك رشيعته هي خامتة الرشائع. ملسو هيلع هللا ىلصفبام أن رسول اهللا 

فال جيوز ألحد أن يتعبد برشيعة غري رشيعته، إذ هي املهيمنة عىل سائر الرشائع، واحلاكمة 

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

َ
ٱۡ�

  .]١٨اجلاثية: [ ﴾١٨َ�ۡعلَُموَن 
ومثله ما ورد يف القرآن بكثرة من تسمية اإلسالم أحيانًا واإليامن أحيانًا، وتسمية املسلمني 

 أحيانًا وتسمية املؤمنني أحيانًا.

 فإنه يراد به اإليامن، واإليامن يراد به اإلسالم.والصحيح أن اإلسالم متى أطلق يف القرآن 

لكنه عند التفصيل يراد باإليامن جمرد التصديق اجلازم بالقلب، واإلسالم جمرد العمل 

 باألقوال واجلوارح.

فال يصح إيامن بدون إسالم كام ال يصح إسالم بدون إيامن... ويف البخاري من حديث ابن 

آمر�م باإليمان باهللا وحده. أتدرون ما اإليمان باهللا؟ «لقيس: قال لوفد عبد ا ملسو هيلع هللا ىلصعباس أن النبي 

ففرس  »شهادة أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا، و�قام الصالة، و�يتاء الز�ة، وصوم رمضان

 اإليامن بعمل اإلسالم.

 وقد شبههام بعض العلامء بالشهادتني، فشهادة أن ال إله إال اهللا، ال تصح إال بشهادة أن

ا رسول اهللا، ال تصح إال بشهادة أن ال إله إال اهللا. ا رسول اهللا، وشهادة أن حممدً  حممدً

وقد أكثر القرآن من قرنه اإليامن باألعامل الصاحلات التي هي أعامل اإلسالم كقوله 

ۡجٌر َ�ۡ�ُ َمۡمُنوٖن ﴿ سبحانه:
َ
ٰلَِ�ِٰت لَُهۡم أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ يف كثري  .]٨فصلت: [ ﴾٨إِنَّ ٱ�َّ

 من اآليات.
ا يَۡدُخِل ﴿ أما قوله سبحانه: ۡسلَۡمَنا َولَمَّ

َ
ۡعَراُب َءاَمنَّاۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنواْ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓواْ أ

َ
۞قَالَِت ٱۡ�

 .شيبة أيب وابن أمحد اإلمام أخرجه  )١(
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يَ�ُٰن ِ� قُلُو�ُِ�مۡ    .]١٤احلجرات: [ ﴾ٱۡ�ِ
وهم بسيوفهم أقبلوا يق ولون: آمنا آمنا، ومنهم من قال: فإن الصحابة ملّا لقوا املرشكني وغشَ

ا ﴿ صبأنا صبأنا. فقال اهللا: ۡسلَۡمَنا َولَمَّ
َ
ْ أ ْ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓوا ۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنوا ۡعَراُب َءاَمنَّا

َ
۞قَالَِت ٱۡ�

ۡعَ�ٰلِ 
َ
َ َورَُسوَ�ُۥ َ� يَلِۡتُ�م ّمِۡن أ يَ�ُٰن ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۖ �ن تُِطيُعواْ ٱ�َّ َ  ًٔ ُ�ۡم َشۡ� يَۡدُخِل ٱۡ�ِ اۚ إِنَّ ٱ�َّ

ْ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓواْ ﴿ ، أي إىل حد اآلن،﴾١٤َ�ُفورٞ رَِّحيٌم  ۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنوا ۡعَراُب َءاَمنَّا
َ
۞قَالَِت ٱۡ�

َ َورَُسوَ�ُۥ َ� يَلِۡتُ�م مِّ  ْ ٱ�َّ يَ�ُٰن ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۖ �ن تُِطيُعوا ا يَۡدُخِل ٱۡ�ِ ۡسلَۡمَنا َولَمَّ
َ
ۡعَ�ٰلُِ�ۡم أ

َ
ۡن أ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيٌم  ًٔ َشۡ�  . أي أن التصديق اجلازم بأن الدين حق ورسول اهللا حق والقرآن ﴾١٤اۚ إِنَّ ٱ�َّ

حق فهو مل يدخل يف قلوهبم إىل حد اآلن، كام قال سهيل بن عمرو يف صلح احلديبية ملا قال رسول 

 : . قال سهيل: ال تكتب رسول اهللا. فلو كنا »اكتب: هذا ما صالح عليه �مد رسول اهللا«اهللا لعيلٍّ

 نعلم أنه رسول اهللا ما قاتلناه.
ا يَۡدُخِل ﴿ :وهذا معنى قوله ۡسلَۡمَنا َولَمَّ

َ
ۡعَراُب َءاَمنَّاۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنواْ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓواْ أ

َ
۞قَالَِت ٱۡ�

َ َورَُسوَ�ُ  يَ�ُٰن ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۖ �ن تُِطيُعواْ ٱ�َّ ۡعَ�ٰلُِ�ۡم َشۡ� ٱۡ�ِ
َ
َ َ�ُفورٞ  ًٔ ۥ َ� يَلِۡتُ�م ّمِۡن أ اۚ إِنَّ ٱ�َّ

أي استسلمنا وخضعنا. فقول بعضهم: إن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا، . ﴾١٤رَِّحيٌم 

هذا خطأ تناقله الناس فيام بينهم فإنه ال يوجد مسلم ليس بمؤمن يف ظاهر احلكم، حتى املنافقون 

يف مسمى املؤمنني يف ظاهر احلكم، ألهنم يعاملون يف الدنيا بالظاهر من أعامهلم فإهنم يدخلون 

 .واهللا يتوىل احلكم يف الرسائر. ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب اإليامن واإلسالم

يبقى الكالم يف املكثرين من موبقات الفسوق والعصيان ثم يموتون وهم عىل ذلك ومل 

دهتم، فهؤالء يعرب عن أحدهم بأنه مؤمن بإيامنه وفاسق بكبريته، أو يوجد منهم ما يوجب ر

 يعربون عن أحدهم بأنه ناقص اإليامن. وقد قال السفاريني يف عقيدته.

 ويفســـــــق املـــــــؤمن بـــــــالكبريه
 

 كـــــذا إذا أرصّ عـــــىل الصـــــغريه 
 

 ثم قال:

 ال خيـــــرج املـــــرء مـــــن اإليـــــامن؟
 

ــــذنب والعصــــيان   بموبقــــات ال
 



 ١٧  ) اإليامن باألنبياء بجملتهم وضعف حديث أيب ذر يف عددهم٨(

ــــــــه أن يتو ــــــــب علي ــــــــاوواج  ب
 

ـــا  ـــه حوب ـــا جـــر علي  مـــن كـــل م
 

 وقال:

 ومـــن يمـــت ومل يتـــب مـــن اخلطـــا
 

ــــا  ــــذي العط ــــوض لِ ــــأمره مف  ف
 

ـــتقم ـــإن يشـــأ يعفـــو وإن شـــاء ان  ف
 

 وإن يشــأ أعطــى وأجــزل الــنعم 
 

َها ﴿ ومما يدل عىل أن اإلسالم متى أطلق يف القرآن فإنه يراد به اإليامن قوله سبحانه: ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ْ ٱ�َّ  ِيَن َءاَمُنوا ۡسلُِموَن ٱ�َّ نُتم مُّ
َ
َ َحقَّ ُ�َقاتِهِۦ َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ أي  .]١٠٢آل عمران: [ ﴾١٠٢ُقواْ ٱ�َّ

ۡسلُِموَن ﴿ مؤمنون، وقوله سبحانه: نُتم مُّ
َ
َ ٱۡصَطَ�ٰ لَُ�ُم ٱّ�ِيَن فََ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ  ﴾١٣٢إِنَّ ٱ�َّ

ۡ�َيا َوٱ�ِخَرةِ� تََوفَِّ� ﴿ ف عليه السالم:أي مؤمنون. ويف دعوة يوس .]١٣٢البقرة: [ ِۦ ِ� ٱ�ُّ نَت َوِ�ّ
َ
أ

ٰلِِحَ�  ۡ�ِۡقِ� بِٱل�َّ
َ
يعني مؤمنًا، لكون األنبياء يسألون أعىل  .]١٠١يوسف: [ ﴾١٠١ُمۡسلِٗما َو�

ۡهَل ٱۡلكِ ﴿ املراتب عند اهللا. ويف كتاب رسول اهللا هلرقل حيث ضمنه قوله سبحانه:
َ
أ َ�ِٰب قُۡل َ�ٰٓ

َ َوَ� �ُۡ�َِك بِهِۦ َشۡ�  �َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ ٱ�َّ
َ
ِۢ بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ۡم � ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء ا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا  ٔٗ َ�َعالَۡوا

نَّا ُمۡسلُِموَن 
َ
ْ بِ� ْ ٱۡشَهُدوا ْ َ�ُقولُوا ِۚ فَإِن تََولَّۡوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن ٱ�َّ

َ
أي  .]٦٤آل عمران: [ ﴾٦٤َ�ۡعًضا أ

ا. والنبي قال:  مؤمنون. فال نجد يف كتاب اهللا وال يف سنة رسول اهللا مسلامً ليس بمؤمن أبدً

فاملسلم هو املؤمن واملؤمن  .!*" »فادعوا بدعوى اهللا اذلي سّما�م املسلم� املؤمن� عباد اهللا«

 هو املسلم.
قول، لزعمهم أنه خالف ما قاله العلامء واعلم أن بعض العلامء قد ينبو فهمهم عن قبول ما أ

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

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

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

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

 .األشعري احلارث حديث من الرتمذي أخرجه  )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ١٨

. أشار فيها إىل رفع املالم عن األئمة األعالموصنف شيخ اإلسالم ابن تيمية رسالة سامها، 

هنا مل أن بعض السنن ختفى عىل بعض الصحابة واألئمة فيعذرون حينام حيكمون بخالفها؛ لكو

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

 ألهنم جمتهدون إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطؤوا فلهم أجر.

وأنه كلام رسخ علم الشخص يف القرآن، واحلديث، والتفسري، وأُعطي حظًّا من سعة البحث 

ط للمسائل اخلفية من مظاهنا، بحيث خيرجها من حيز يف التحقيق، والتدقيق، وحكمة االستنبا

اخلفاء والغموض إىل حيز التجيل والظهور، بالدليل الواضح، ومل جيمد رأيه وفهمه عىل عبارات 

املتقدمني قبله، فإنه واحلالة هذه، سيجد سعة لعذرنا، ومندوحة عن عذلنا فيام طرقناه من هذه 

وفة يف عرفهم، وحيمل كالمنا عىل املحمل احلسن الالئق به، املواضيع التي هي غري معروفة، وال مأل

فإن الفقيه احلر جيب عليه أن يربط األُصول بعضها ببعض، فيخصص اليشء باليشء ويقيس النظري 

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

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

حيث تقبلها العقول، ويتلقاها العلامء بالقبول، العتبار أن باب االجتهاد يف اجلزئيات غري مقفول 

 وصىل اهللا عىل نبيّنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. -واهللا أعلم-

* * * 
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