تمهيد:
للوهلة األولى ولمن ليس لديه سابق علم باألديان السماوية يظن أن األنبياا علايمم السام ال
عمقة تربط بعضمم ببعض ،فم غاية وال منمج ،بل قد يظن الظان أهنم مرسلون من أرباب متفرقين
وليس ربا واحدً ا ال شريك له؛ وذلك لماا يارا مان تنااحر وتبااغض د
وعادا باين أتباا هاه األدياان

ومنتسبديما ،واهلل جل جمله لم يكن ليهر العباد يعيشون ظلمات الجمل بحقيقة األمر ،فرحم العبااد
بإرسال خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى اهلل علياه وسالم هادً ى ورحماة للعاالمين ،وبالرساالة
الخاتمة (اإلسام والتا اتسام بالكماال وشامول الادعو لعماو البشارية بال للثقلاين ،وأنالل
عليمم القرآن تبيانًا لكل ش

ليحكم بين العباد فيما اختلفوا فيه.

ومن خمل ما سنستعرضه -بعون اهلل وتوفيقه -يف ما يل من سطور هها المنثور سنتعرف على
العمقة بين اإلسم واألنبيا واألديان السماوية والكتب المنللة.
أول :العالقة بين األنبياء وبين األديان السماوية وبين الكتب المنزلة:
ً
بين اإلسم حقيقة العمقة الت تاربط األنبياا بعضامم بابعض بماا يحقاق الغاياة مان إرساالمم
والت توصلنا لنتيجة حتمية بأهنم جميعمم يدعون إلى توقير األنبيا وتعظيممم واإلقارار بفضالمم،
وقد شبه النب صلى اهلل عليه وسلم هه العمقة باإلخو ألب واحد؛ ويعن  :اإلسم  ،قال رساول
اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم« :أنااا َأولا النااا بعيسا اباان ماامي يف الاادنيا واآلخاام واألنبياااء إخا
لعالت؛ أمهاته شت ودينه واحد»(. 1
وأهم غاية يرم إليما الحديث ه  :اإليمان بأنبيا اهلل جميعا ،وبأهنم مت د
حدون متعاونون ينصر
ً
بعضا .ومن هنا نعلم أنه ال يمكن أن يكون منشاأ الخمفاات د
والعادا
آخرهم أولمم ،ويؤيد بعضمم ً
بين المنتسبين لألديان هم األنبيا  ،وليس اإلسا إلاى نبا مان األنبياا مان مانمجمم ،وساتتجلى
هه الحقائق أكثر يف أثنا هها البحث.
ثان ًيا :وحد مصدر تلقي الكتب السماوية التي أنزلت عل األنبياء:
قد بين القرآن والسنة يف آيات وأحاديث كثير أن مصدر الديانات واحد ،وغاية إرساال الرسال
واحد  ،ومنما قول اهلل تعالى} :ألم * اهلل ال إدله إدال هاو ا ْلحا ا ْلقياو * نالل عل ْياك ا ْلكدتااب دباا ْلحق
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اإل د
مصد ًقا لما ب ْين يد ْي ده وأنلل الت ْورا و د
نجيل * مدن ق ْبل هدً ى للن د
اس وأنلل ا ْلف ْرقان إدن ال دهين كفارو ْا
بدآي د
ات اهللد لم ْم عهاب ش دديد واهلل ع دليل ذو انتدقا } [آل عمران ،]4-1 :وقال اهلل تعالى} :ولقادْ بع ْثناا
وال أ دن ا ْعبدوا اهلل واجتندبوا الطاغوت} [النحال ،]36 :د
ف د ك ل أ م ة رس ً
فادين األنبياا دمان أول مام إلاى
ْ
آخ درهم ،من نوح إلى محمد عليمم الصم والسام هاو اإلسام  ،قاال تعاالى} :إدن الادين دعناْ د اهللد
د
ْد
اإل ْسم } [آل عمران ،]19 :والمراد به :االستسام هلل تعاالى وفاق ماراد اهلل وشارعه والاه أنللاه
على أنبيائه ورسله.

فاإلسم له إطمقان :عا وخاص ،أما اإلسم العا فمو دين األنبيا اله يقو على األصول
العامة وه أربعة:
األصل األول :توحيد اهلل تعالى.
األصل الثاين :األركان العملية الكاىى كالصام واللكاا والصايا ما االخاتمف يف تفاصايل
األحكا .
األصل الثالث :القيم الخلقية كالصدق والعدل واإلحسان واألمانة وغيرها.
األصل الراب  :تحريم الفواحش كالقتل واللنا والربا والظلم والسرقة والكهب وغيرها.
واالختمف يف دين األنبيا إنما هو يف الشرائ بحسب طبيعة كل أمة وماا يناسابما ،قاال تعاالى:
د
د
د
د
اجا} [المائد " .]48 :وال خمف أن اهلل تعالى لم يغاير بين الشارائ
}لكل جع ْلنا منْك ْم ش ْرع ًة ومنْم ً
يف التوحيد والمكار والمصالح ،وإنما خالف بينما يف الفرو حسبما علمه سبحانه"(. 1
هااها هااو اإلساام العااا لجمي ا األنبيااا  ،وهااو المااراد بمثاال قولااه تعااالى} :إدن الاادين دعن اْا د اهللد

اهيم يم د
اإلسم } [آل عمران ،]19 :وقوله} :ما كان إدبر د
د
وديا وال ن ْصرانديا ولكد ْن كاان حن د ًيفاا م ْسالد ًما}
ْ
ْ ْ
[آل عمران ،]67 :وقولاه حكاياة عان ساليمان} :أال ت ْعلاوا علا و ْأتاوند م ْسالد دمين} [النمال،]31 :
وقوله} :أ كنْتم شمدا إد ْذ حضر يعقوب ا ْلموت إد ْذ قال ل دبن د د
يه ما ت ْعبدون مد ْن ب ْع دد قاالوا ن ْعباد إدل ماك
ْ
ْ
ْ ْ
اعيل وإدسحاق إدلما و د
اهيم وإدسم د
وإدله آبائدك إدبر د
احدً ا ون ْحن له م ْسلدمون} [البقر  ،]33 :وغيرهاا مان
ً
ْ
ْ
ْ
اآليات.
وجا يف الحديث عن النب صلى اهلل عليه وسلم قوله« :األنبياء إخا لعااالت؛ أمهاااته شا ،ت
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ودينه واحد ( . 1وهها مثل ضربه الرسول صلى اهلل عليه وسلم ليبين اتفاق الرسل يف الدين الواحد
واختمفمم يف الشرائ .
وأما اإلسم الخاص فمو ما بعث به محمد صلى اهلل عليه وسلم المتمثل بالقرآن العظيم وسنة
النب الكريم.
ثال ًثا :وحد الهدف والغاية التي جاء بها األنبياء:
ومن الجوانب الت تبين عمقة األنبيا واألدياان ما بعضاما الابعض وحاد الغاياة مان إرساال
الرسل ،وبين القرآن الكريم المدف اله أنلل اهلل من أجله التورا واإلنجيل والقرآن -وه أعظم
منمجا لحيا البشرية ،بغض النظر عمن
الكتب المنللة من عند اهلل -والمدف هو :أن يكون دين اهلل
ً
أرسل إليمم ،وسوا جا لقرية من القرى ،أو لكافة البشرية إلى قيا الساعة.
وأ دين سماو جا به نب غايته أن يكون "منمج حيا " فهلك لتكامله يف جوانب ثمثاة وهباا
قيا حيا البشرية:
 -1العقيد الت تنشئ التصور الصحيح للحيا .
 -2الشعائر التعبدية الت تربط القلوب باهلل.
 -3التشريعات الت تنظم واق الحيا العملية والعمقات.
والقاارآن يعاار هااها التكاماال يف سااور المائااد يف الااديانات الااثم الكااىى :اليموديااة،
والنصرانية ،واإلسم  ،قاال تعاالى} :إدناا أنل ْلناا التا ْورا فدي ماا هادً ى وناور ي ْحكام بد ماا النبدياون الا دهين
د
د د
اسات ْح دفظو ْا دمان كدتا د
اب اهللد وكاانو ْا عل ْيا ده شامدا فام
أ ْسلمو ْا للاهين هاادو ْا والرباانيون واأل ْحباار بدماا ْ
ت ْخشاو ْا النااس و ْ
يم ومان لا ْم ي ْحكام بدماا أناالل اهلل فأ ْول دئاك هام
اخشا ْو دن وال ت ْشاترو ْا بدآيااتد ثمناًاا قلدا ً
س وا ْلعاين دباا ْلعي دن واألناف دبااأل د
ا ْلكافدرون * وكت ْبنا علا ْي دم ْم فدي ماا أن الان ْفس دباالن ْف د
نف واألذن دبااألذ دن
ْ
ْ
والسن بدالسن وا ْلجروح قدصاص فمن تصدق بد ده فمو كفار له ومن ل ْم ي ْحكام بدماا أنالل اهلل فأ ْول دئاك
إل د
ار دهم بدعيسى ا ْب دن مريم مصد ًقا لما ب ْين يد ْي ده مدن الت ْورا د وآت ْينا ا د
هم الظالدمون * وقف ْينا على آث د
نجيل
ْ
فد د
اإل د
يه هدً ى ونور ومصد ًقا لما ب ْين يد ْي ده مدن الت ْورا د وهدً ى وم ْو دعظ ًة ل ْلمت دقين * و ْلي ْحكم أ ْهال د
نجيا دل
ْ
يه ومن لم يحكم بدما أنلل اهلل فأولئدك* هم ا ْلف د
بدما أنلل اهلل فد د
اسقون * وأنل ْلنا إدل ْياك ا ْلكدتااب دباا ْلحق
ْ
ْ ْ
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د
د
مصد ًقا لما ب ْين يد ْي ده مدن ا ْلكدت د
احكم ب ْيانمم بدماا أنالل اهلل وال تت دبا ْ أ ْهاوا ه ْم عماا
اب ومم ْيمناً ا عل ْياه فا ْ
احاد ً ول د
جا ك مدن ا ْلحق لدكل جع ْلنا مدنكم دشرع ًة ومدنْماجا ولو شا اهلل لجعلكام أما ًة و د
كان لي ْبلاوك ْم
ْ
ً
ْ
ْ ْ
د
د
د
د
د
د
احكم
استبدقوا الخ ْيرات إدلى اهلل م ْر دجعك ْم جمي ًعا فينبئكم بدما كنت ْم فيه ت ْختلدفون * وأن ْ
ف مآ آتاكم ف ْ
احاه ْره ْم أن ي ْفتدناوك عان ب ْعا د
ض ماا أنالل اهلل إدل ْياك فاإدن تولا ْو ْا
ب ْينمم بدمآ أنلل اهلل وال تتبد ْ أ ْهوا ه ْم و ْ
اس لف د
د
اساقون * أفح ْكام ا ْلج د
فا ْعل ْم أنما ي دريد اهلل أن ي دصيبمم بدب ْع د
يارا مان النا د
اهلديا دة
ض ذناوبد دم ْم وإدن كث ً
ي ْبغون وم ْن أ ْحسن مدن اهللد ح ْك ًما لق ْو يوقدنون} [المائد .]50-44 :
الح َك لهيمنته عل جميع األديان والكتب:
راب ًعا :اإلسالم ه َ
لمااا جعاال اهلل اإلساام خاتمااة الرساااالت اقتض ا أن تمتااا هااه الرسااالة عاان سااابقتما ماان
الرساااالت بااأمور تجعاال الماار يتخااه اإلساام هااو الحاااكم يف قضااية نلاهااة األنبيااا وكمااالمم
د
وعصمتمم ،وما لمم من التعظيم ،وصحة ما يورد عنمم أتباعمم:
 -1فجعلما صالحة لكل مان ومكان ،وهها المعنى -وهو كمال الرسالة وشمولما -أشار إليه
القرآن يف غير موض كقوله تعالى{ :ونل ْلنا عل ْيك ا ْلكدتااب تد ْبياناً ا لكال شا ْ } [النحال ،]89 :وقاال
جل وعم{ :ما فر ْطنا فد الكدت د
اب مدن ش ْ } [األنعا  ،]38 :وقال تعالى{ :ا ْلي ْو أكْم ْل لك ْم ددينك ْم
وأ ْتمم عل ْيكم ند ْعمتد ور دضي لكم د
اإل ْسم ددينًا} [المائد .]3 :
ْ
ْ
ً
 -2جمع الشريعة الخاتمة محاسن الرساالت السابقة ،وفاقتما ً
وجمال ،يقول الحسن
كماال
البصاار رض ا اهلل عنااه" :أناالل اهلل مائااة وأربعااة كتااب ،أود علوم اماا أربعااة :التااورا  ،واإلنجياال،
واللبور ،والفرقان -القرآن ،-ثم أود علو الثمثة الفرقان"(. 1
 -3الميمنة على الكتب السابقة ،كما يف قوله تعالى{ :وأنْل ْلنا إدل ْيك ا ْلكدتاب دباا ْلحق مصاد ًقا لدماا
ب ْين يد ْي ده مدن ا ْلكدت د
اب ومم ْي دمنًا عل ْي ده} [المائد .]48 :
ً
منسوخا البتة ،وال يتطرق إليه
وإنما كان القرآن مميمنًا على الكتب؛ ألنه الكتاب اله ال يصير
التبديل والتحريف ،قال تعالى} :إدنا ن ْحن نل ْلنا الهكْر وإدنا له لحافدظون} [الحجر.]9 :
ومعنى الميمنة يف اآلية أ  :شاهدً ا على ما قبله من الكتب ،ومصد ًقا لما؛ يعنا يصادق ماا في ماا
من الصحيح ،وينف ما وق في ماا مان تحرياف وتباديل وتغييار ،ويحكام علي ماا بالنسا أو التقريار؛
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ولمها يخض له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه كماا قاال تعاالى} :الا دهين
آت ْيناه ْم ا ْلكدتاب مد ْن ق ْبلد ده ه ْم بد ده ي ْؤمدنون وإدذا يتْلى عل ْي دم ْم قالوا آمنا بد ده إدنه ا ْلحق مد ْن ربنا إدنا كنا مد ْن ق ْب دلا ده
م ْسلد دمين} [القصص.]53 ،52 :
"فصارت له الميمنة على ما بين يديه من الكتب من وجو متعدد  :فمو شاهد بصدقما ،وشاهد
بكهب ما حرف منما ،وهو حااكم باإقرار ماا أقار اهلل ،ونسا ماا نساخه ،ف ماو شااهد يف الخىياات،
حاكم يف األمريات"(. 1
قال الحافظ ابن حجر رحمه اهلل" :أصل الميمنة :الحفظ واالرتقاب ،تقاول :هايمن فامن علاى
فمنك إذا صار رقيبا عليه"(. 2
فيكشف القرآن التحريفات والمبتدعات التا صانعما مرتلقاة أصاحاب الاديانات الساابقة مان
األحبار والرهبان ونحوهم ،كما يف قوله تعالى{ :فبدما ن ْق دض دمم مديثاقمم لعناهم وجع ْلنا قلوبمم ق د
اسي ًة
ْ
ْ
ْ
ْ
د
يحرفون ا ْلكلدم عن مو د
اض دع ده} [المائد  ،]13 :وقوله{ :يا أ ْهل ا ْلكت د
اب قدْ جا ك ْم رساولنا يباين لكا ْم
ْ
كثد ًيرا مدما كنْت ْم ت ْخفون مدن ا ْلكدت د
اب وي ْعفو ع ْن كثدير} [المائد .]15 :
هها هو اإلسم يف سعته وشموله لكل الرساالت ،ويف والئاه لكافاة الرسال ،ويف توحياد الادين
كله هلل ،ور ْج دع ده جمي الرساالت إلى أصلما الواحد ،واإليمان هبا جملة كما أرادها اهلل لعباد .
خامسا :ال سطية والشهاد عل األم السابقة:
ً
قال تعالى{ :وكهلدك جع ْلناك ْم أم ًة وس ًطا لتكونو ْا شمدا على الناس} [البقر .]143 :
وأمتااه

وعن أب سعيد رض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صالى اهلل علياه وسالم« :يجاايء نا
رب فيق ل ألمته :هل ب ،لغك ؟ فيق ل ن :ل ما جاءنااا
فيق ل اهلل تعال  :هل بلغت؟ فيق ل :نع أي ِّ
وسا َّل َ  -وأمتااه فنشااهد أنااه قااد
حمد َ -ص َّل اهلل عليه َ
نبي فيق ل لن  :من شهد لك؟ فيق ل :م َّ
من ،
بلغ وه ق له َ -ج َّل ذكمهَ { :-وك ََذل َ
ك َج َع ْلنَاك ْ أ َّم ًة َو َس ًطا ِّلتَك ن ْا ش َهدَ اء َع َل النَّا }»(. 3
وهه الشماد للنب صلى اهلل علياه وسالم وأمتاه تكاون ياو القياماة حينماا ياتمم أقاوا الرسال
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ورا وهبتا ًنا أهنم لم يبلغوهم رسالة ربمم ،عندها يشمد النب صلى اهلل عليه وسلم ،وتشمد
أنبيا هم ً
أمته من بعد بأن الرسل أدوا األمانة وبلغوا الرسالة.

وقال صلى اهلل عليه وسالم« :يجيء النبي ومعه المجالن ويجيء النبي ومعه الثالثة وأكثم ماان
ذلك وأقاال فيقااال لااه :هاال بلغاات ق مااك؟ فيقا ل :نعا فياادع ق مااه فيقااال :هاال بلغكا هااذا؟
فيق ل ن :ل فيقال :من شهد لك؟ فيق ل :محمد وأمته فتدع أمة محمااد فيقااال :هاال بلااغ هااذا؟
فيق ل ا ن :نع ا يق ا ل :ومااا علمك ا بااذلك؟ فيق ل ا ن :أخبمنااا نبينااا بااذلك أن المساال قااد بلغ ا ا
فصدقناه قال :فذلك ق له تعال َ { :وك ََذل َ
ك َج َع ْلنَاك ْ أ َّم ًة َو َس ًطا ِّلتَك ن ْا ش َهدَ اء َع َل النَّا َو َيكا َن
المس ل َع َل ْيك ْ َشهيدً ا}»(. 1
َّ
سادسا :تعظي اإلسالم لألنبياء ومقارنته مع م قف أتباع األديان السماوية:
ً
تعظيما لألنبيا والمرسلين والدفا د عنمم ،وهو الدين اله
اإلسم من أكثر األديان السماوية
ً
اجتمع فيه األديان ،وكتابه الكتاب اله اجتمع فياه الكتاب الساماوية ،ونبياه محماد صالى اهلل
عليه وسلم هو اله أخه اهلل ميثاق النبيين وأتباعمم بواجب اإليمان به ونصرته ،وهبها يصدق على
اإلسم بأنه رسالة عالمية إلى قيا الساعة ،ولن يصل أحد إلى اهلل إال عن طريق هها الدين الخاتم،
وفيما يل ستتجلى لنا عظمة هها الدين يف تعظيم األنبيا أجمعين.
ساب ًعا :النبي محمد صل اهلل عليه وسل وتعظيمه إلخ ته من األنبياء والممسلين:
ختم اهلل رساالته بمحمد صلى اهلل عليه وسالم ،فكانا رساالته رحماة وهادى للعاالمين ،فلام
ي ْأ د
منفارا وال معنتاً ا وال
ت ليختلف م اآلخرين ،ويثدير البغضا والشحنا  ،بل جا ميس ًرا
ومبشارا ال ً
ً
متعنتًا.
وضرب النب محمد صلى اهلل عليه وسلم أرو األمثلة يف احرتا جميا األنبياا الاهين سابقو
وتقديرهم ،ومنمم :إبراهيم وموسى وعيسى علايمم الصام والسام  ،وكاان النبا صالى اهلل علياه
كوصف د
د
وسلم يهكر إخوانه األنبيا والمرسلين ذكر م د
أحدهم باا"العبد الصاالح" ،أو
حب ومعظم،
باا"أخ " ،وحتى يف معر ذكر أفضليته يحرص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على إظمار معنى
أخو األنبيا وواجب التعظيم ،فمها النب صلى اهلل عليه وسلم د
غضب حين رأى م عمار صاحيف ًة
ابن الخطاب؟! ألا آت بهااا بيضااا َء نق َّياةً؟! لا كااان
فيما ش من التورا د ،وقالَ « :أويف شك َ
أنت يا َ
( )1أخرجه ابن ماجه ( ،)4284وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة (.)2448
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أخي م س ح ًّيا ما وس َعه إل اتِّباعي»(. 1
وقال صلى اهلل عليه وسلم« :أنا أ ْول النا
لعالت؛ َّأمهاته ش َّت ودينه واحد»(. 2
َّ

بعيس ابن ممي يف الدنيا واآلخم واألنبياااء إخا

وقال صلى اهلل عليه وسلم« :فأق ل كما قال العبد الصالح -أي :عيس عليه السالمَ } :-وكنْت
َع َل ْيه ْ َشهيدً ا َما د ْمت فيه ْ } (. 3
ب لي م ْلكًا َل َينْ َبغي
وقال صلى اهلل عليه وسلم« :فذكمت ق َل أخي
َ
سليمانَ } :ر ِّب ا ْغف ْم لي َو َه ْ

ألَ َحد م ْن َب ْعدي}»(. 4

وقال عليه الصم والسم « :رح اهلل أخي م س ؛ لقد أوذي بأكثم من هذا فصبم»(. 5
وآيات القرآن تدعو إلى إعمن ذلك المعنى ،فيقاول تعاالى{ :قا ْل ماا كناْ دبادْ ًعا دمان الرسا دل}
[األحقاف ،]9 :فاإلسم ينظر إلى األنبيا جمي ًعا نظر تبجيل وتعظايم؛ فاساتحق لاهلك أن يكاون
الدين الخاتم للبشرية.
ويؤكد اهلل على معنى أخو األنبيا بقوله لنبيه} :أول دئاك الا دهين هادى اهلل فبد ماداهم ا ْقتا دد ْ قا ْل ال
أ ْسألك ْم عل ْي ده أ ْج ًرا إد ْن هو إدال دذكْرى ل د ْلعال دمين} [األنعا .]90 :
بل يف كثير من مواطن األذى يواس اهلل نبيه صلى اهلل عليه وسلم بما القاا إخواناه مان األنبياا
السابقين مدن أذى ونصب.
ثامنًا :نظم القمآن للمسل واألنبياء:
قد تقد ذكر ش

مان موقاف القارآن مان األنبياا  ،وبااألخص ذكار كاون القارآن مميمناً ا علاى

جمي الكتب السابقة المنللة عليمم ،فيكشف يف ادعا ات الكاذبين على أنبيائه.
ومنه بعثة النب صلى اهلل عليه وسلم والقرآن يتنلل بقصاص األنبياا ؛ ألن الرساالة التا نللا ْ

( )1أخرجه أمحد ( ،)٣٨٧ /٣وحسنه األلباين يف إرواء الغليل (.)1589
( )2أخرجه البخاري (.)3443
( )3أخرجه البخاري (.)3349
( )4أخرجه البخاري (.)4808
طول ابختالف يسري.
( )5أخرجه البخاري ( ،)3150ومسلم ( )1062م ً
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عليمم جمي ًعا واحد  ،وهدفما واحد ،فكان القارآن يف منت ماى الوضاوح يف بياان حقيقاة العمقاة باين
الرسل جمي ًعا ،حيث قال تعالى{ :إدنا أ ْوح ْينا إدل ْيك كما أ ْوح ْينا إدلى ناوح والنبدياين دما ْن ب ْعا دد د وأ ْوح ْيناا
اهيم وإدسم د
إدلى إدبر د
اعيل وإد ْسحاق وي ْعقوب واأل ْسابا د و دعيساى وأياوب وياونس وهاارون وسال ْيمان
ْ
ْ
د
ورا * ورس ًم قدْ قص ْصناه ْم عل ْياك ما ْن ق ْبال ورسا ًم لا ْم ن ْقص ْصام ْم عل ْياك وكلام اهلل
وآت ْينا داوود ب ً
د
يما} [النسا .]164 ،163 :
موسى ت ْكل ً
وتكلاام القاارآن عاان تكااريم موسااى عليااه الساام علااى ساابيل المثااال فيقااول{ :ولماا بلا أشاد
أيضاا{ :إدنا
اساتوى آت ْيناا ح ْك ًماا و دع ْل ًماا وكاهلدك ن ْجا دل ا ْلم ْح دساندين} [القصااص ،]14 :ويقااول ً
و ْ
اصطف ْيتك على الن د
اس بد درساالتد وبدكممد فخ ْه ما آت ْيتك وك ْن دمان الشااكد درين} [األعاراف،]144 :
ْ
وغيرها كثير.
جد يف أكثر من موض  ،كقوله تعالى{ :قال إدن عبد اهللد آتاند
وتكلم عن عيسى عليه السم وم د
ْ
ا ْلكدتاب وجعلن د نبديا * وجعلن د مباركًا أ ْين ما كنْ وأ ْوصاند بدالصم د واللكا د ماا د ْما حياا .وبارا
بدوالددتد ول ْم ي ْجع ْلن د جب ًارا ش دقيا * والسم عل ي ْو ولددْ ت وي ْو أموت وي ْو أ ْبعث حياا} [ماريم:

.]33-30

واسااتمر هااها التكااريم والتعظاايم طيلااة حيااا النبا صاالى اهلل عليااه وساالم رغاام العاادا واألذى
الشديد من اليمود والنصارى ،بل حتى بعد خيانة يمود بن قريظة للمسلمين ومحاولتمم استئصاال
د
شأفة المسلمين من المدينة ذكر اهلل النبيين الكريمين يف ذكر أول العال مان الرسال ،فقاال تعاالى:

{وإد ْذ أخ ْهنا مدن النبديين مديثاقمم ومدنْك ومدن نوح وإدبر د
اهيم وموسى و دعيسى ْابا دن ما ْريم وأخا ْهنا دمانْم ْم
ْ
ْ
ْ
مديث ًاقاا غلد ً
يظاا} [األحالاب ،]7 :ولاايس الشاأن محابااا أو مداهنا ًة ،وإنماا تأكيااد علاى برا هتمااا مماان
يدعون االنتساب إليمما ،وهنا تتجلى أماناة الرساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم؛ إذ ينقال تكاريم اهلل
لمؤال األنبيا العظا على رغم خيانة أقواممم وأتباعمم.
عاابرا يف القارآن
أمارا عرضايا ً
"ولم يكن هها االحتفاا واالحارتا ل ماهين الرساولين العظيماين ً

الكريم ،بل كان متكر ًرا بشكل الف للنظر؛ فعلاى الارغم مان ورود لفاظ (محماد صالى اهلل علياه

خمساا
وسلم أرب مرات فقاط ،ولفاظ (أحماد مار واحاد فقاط ،نجاد أن لفاظ (عيساى قاد جاا
ً

وعشرين مر  ،ولفظ (المسيح إحدى عشر مر  ،بمجمو س وثمثين مر ! بينما تصادر موساى
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عليه السم قائمة األنبيا الهين تم ذكرهم يف القرآن الكريم؛ حيث ذكر مائة وس وثمثين مر "(. 1
وبالنظر إلى عدد المرات الت ذكر فيما كل نب يف القرآن نادرك مادى الحفااو التا
قلوب المسلمين لمم؛ مما يدل داللة قاطعة على أن اإلسم د
يجل كل الرسل واألنبيا .

رعا يف

وقد سمي سور بكاملما بسور "األنبيا " ،وبعد أن ذكر جمل ًة طيب ًة منمم ،وذكر ما امتا وا به
ارعون فدا ا ْلخيار د
دمان خصااال وصاافات عظيماة ،خااتم قصصاامم بقولاه تعااالى} :إدن ام ْم كاانوا يسا د
ات
ْ
ويدْ عوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خ د
اش دعين} [األنبيا .]90 :
ً
ً
ويف المقابل نجد اليمود والنصاارى قاد د
عملاوا باالنقيض؛ فلجاؤوا لتحرياف التاورا واإلنجيال
وإخفا التبشير بنبينا محمد صلى اهلل عليه وسالم كماا جلاى لناا القارآن والسانة ذلاك فقاال تعاالى:
}أول ْم يكن لم ْم آي ًة أن ي ْعلمه علما بن د إد ْسرائديل} [الشعرا  ،]197 :فاآلية تباين علام بنا إسارائيل
بااالنب صاالى اهلل عليااه وساالم ،وأنااه مكتااوب عناادهم كمااا قااال تعااالى{ :وإدن اه ل دف ا ب ا در ْاألول داين}
[الشعرا .]196 :
فااالقرآن يخىنااا أن محماادً ا صاالى اهلل عليااه وساالم وأمتااه موجااود ذكاارهم يف الكتااب السااماوية
السابقة ،وأن األنبيا السابقين بشروا به" ،وقد فمم جم من المفسرين من قولاه تعاالى} :وإد ْذ أخاه
اهلل مديثاق النبدي ْين لماا آت ْياتكم مان كدتااب و دح ْكماة ثام جاا ك ْم رساول مصادق لماا معكا ْم لتا ْؤمدنن دبا ده
ولتنص ارنه ق اال أأ ْق ار ْرت ْم وأخ ا ْهت ْم عل اى ذلدك ا ْم إد ْص ا در ق االو ْا أ ْقر ْرن اا ق اال ف ْ
اش امدو ْا وأن ا ْا معك ام م ان
الش د
اه ددين} [آل عمران ]81 :أن اهلل أخه العمد والميثاق على كال نبا لائن بعاث محماد صالى اهلل
عليه وسلم يف حياته ليؤمنن به ويرتك شرعه لشرعه ،وعلى ذلك فإن ذكر موجود عناد كال األنبياا
السابقين"(. 2
وذكر اهلل يف القرآن صراح ًة أنه مهكور عندهم ،فقال تعالى} :ال دهين يتبدعون الرسول النبد ْاألم
وف وينْ مااهم عا دن ا ْلمنْكا در وي د
ْجي دل ي ْأمرهم بدا ْلمعر د
اإلن د
ال ده ي د
جدونه م ْكتو ًبا دعنْدهم فد الت ْورا د و ْ د
حال
ْ
ْ
ْ
ْ
لمم الطيب د
ات ويحر عل ْي دمم ا ْلخبائدث ويض عنْم ْم إد ْصره ْم و ْاأل ْغمل التد كان ْ عل ْي دم ْم فال دهين آمنوا
بد ده وعلرو ونصرو واتبعوا النور ال ده أن دْلل معه أولئدك هم ا ْلم ْفلدحون} [األعراف.[157 :

( )1املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي (ص.)680 ،666 ،494 ،218 :
( )2انظر :دقائق التفسري لبن تيمية ( ،)335 /1تفسري السعدي (ص ،)136 :الرسل والرسالت لألشقر (ص.)162 :
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لتحمل األمانة وأنه أكمل البشمية:
تاس ًعا :اإلسالم يقمر أهلية األنبياء والمسل
،
بلوغ مقا النبو والرسالة ال يكون بالطلاب واالجت مااد ،وإنماا هاو اختياار واصاطفا ال يعرتياه
الخطأ والسمو؛ ألنه من اهلل العليم الحكيم الخبير المحيط بمعادن العبااد وقلاوهبم ،ويف هاها يقاول
اهلل سبحانه{ :اهلل أ ْعلم ح ْيث ي ْجعل درسالته} [األنعا .]124 :
ومن تأمل يف سيرهم عجل عن وصف كمالمم وحسن دخلقتمم وأخمقمم؛ ولمها أخىنا اهلل أنه

يعلم من األصلح ليكونوا أمنا وحيه وإقامة دينه وتبلي رسالته.
وإذا كان ثمة تفاضل فسيكون بين األنبيا والمرسلين ،وليس لبشر أياا كاان أن ينضام إلاى هاه
ورا} [اإلسارا ،]55 :
المفاضلة ،قال تعالى{ :ولقدْ فض ْلنا ب ْعض النبديين على ب ْعض وآت ْينا داوود با ً
وقال تعالى{ :تد ْلك الرسل فض ْلنا ب ْعضم ْم على ب ْعض منْمم من كلم اهلل ورف ب ْعضم ْم درجات وآت ْينا
دعيسى ابن مريم ا ْلبين د
ات وأيدْ نا بدروحد ا ْلقد د
س} [البقر . ]253 :
ْ ْ
مان خصاائص األلوهياة وصافات الربوبياة كماا

وهها الكمال اله نتحد عنه ليس فيه شا

ادع اليمود والنصارى يف بعض األنبيا  ،وأبطل اهلل ادعا اهتم وبين يف ماا ،قاال تعاالى مبيناً ا بارا
اس ات د
عيسى مما نسب إليه{ :وإد ْذ قال اهلل يا دعيسى ا ْبن م ْريم أأن ق ْل لدلن د
خهوند وأما إد َٰل ما ْي دن دمان
د د
ون اهللد قال س ْبحانك ما يكون ل د أ ْن أقول ما ل ْيس ل د بدحق إدن كنا ق ْلتاه فقادْ علد ْمتاه ت ْعلام ماا دفا
ن ْف دس وال أ ْعلم ما فد ن ْف دسك إدنك أن عم ا ْلغي د
وب * ما ق ْل لم ْم إدال ما أم ْرت دنا دبا ده أ دن ا ْعبادوا اهلل
رب وربك ْم وكن عل ْي دم ْم ش دميدً ا ما د ْم فد د
يم ْم فلما توف ْيتن د كنا أنا الرقدياب علا ْي دم ْم وأنا علا َٰى
كل ش ْ ش دميد} [المائد .]117 ،116 :
فإ ًذا الكمال اله نتحد عنه هو كمال بشر  ،والنااس متفااوتون فياه" ،وال شاك أن األنبياا
والرسل يمثلون الكمال اإلنساين يف أرقى صور  ،ويتحقق فيما يأيت:
 -1الكمال يف الخلقة الظاهر  :قال تعالى{ :يا أيما الا دهين آمناوا ال تكوناوا كالا دهين آذوا موساى
د
د
د
يما} [األحلاب .]69 :وقد بين لنا رسولنا صلى اهلل عليه وسلم
فبرأ اهلل مما قالوا وكان عنْد اهلل و دج ً
أن إيها بن إسرائيل لموسى كان باهتاممم إيا بعيب دخ ْلق يف جسد (. 1
وفيه أن األنبيا يف خلقمم وخلقمم على غاية الكمال ،وأن مان نساب نبياا إلاى نقاص يف خلقتاه

( )1انظر :صحيح البخاري ( ،)3404وصحيح مسلم (.)339
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فقد آذا  ،ويخشى على فاعله الكفر(. 1
 -2الكمال يف األخمق :ولو لم يتصف الرسل هبها الكمال اله حباهم اهلل به لما انقاد الناس
رضا وطواعية لمن كثرت نقائصه ،وقل فضائله.
إليمم ،ذلك أن الناس ال ينقادون عن ً
 -3الرسل ذوو أنساب كريمة :فجمي الرسل بعد نوح من ذريته ،وجمي الرسال بعاد إباراهيم
من ذرية إبراهيم ،قال تعالى{ :ولقدْ أرس ْلنا نوحاا وإدبار د
اهيم وجع ْلناا دفا ذريتد دمماا النباو والكدتااب}
ً
ْ
ْ
[الحديد.]26 :
 -4أحاارار بعياادون عاان الاارق :ف االرق وصااف نقااص ال يليااق بمقااا النبااو  ...يااأنف الناااس
ويستنكفون من اتبا من اتصف هبا ،وأن يكون إما ًما لمم وقدو  ،وه أثر الكفر ،واألنبيا منلهون
عن ذلك(. 2

 -5التفرد يف المواهب والقادرات :األنبياا أعطاوا العقاول الراجحاة ،والاهكا الفاه ،واللساان
المبين ،والبديمة الحاضر  ،وغير ذلك من المواهب والقدرات الت ال بد منما لتحمال الرساالة ثام
إبمغما ومتابعة الهين تقبلوها بالتوجيه والرتبية"(. 3
أصال من أص ل اإليمان:
عاشما :اإلسالم
أوجب اإليمان بالمسل جمي ًعا وجعله ً
َ
ً
اهلل عل وجل يأمر عباد باإليمان بالرسل جمي ًعا ،فقال تعالى{ :ق ْل آمنا بداهللد وما أ دنلل عل ْيناا وماا
اهيم وإدسم د
أ دنلل على إدبر د
اعيل وإد ْسحاق وي ْعقوب و ْاأل ْسبا د وما أوتد موس َٰى و دعيسا َٰى والنبدياون دمان
َٰ ْ
ْ
رب دم ْم ال نفرق ب ْين أحد منْم ْم ون ْحن له م ْسلدمون} [آل عمران.]84 :
ويف حديث جىيل« :اإليمان :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله والي م اآلخم وتؤمن بالقاادر
خيمه وشمه»(. 4

( )1ينظر :فتح الباري (.)438 /6
( )2ينظر :لوامع األنوار البهية (.)265 /2
( )3الرسل والرسالت لألشقر (ص )79-83 :بتصرف.
( )4أخرجه مسلم (.)8
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حادي عشم :القمآن ي ،بخ أهل الكتاااب علا كفاامه وضااالله وعصاايانه ألنبيااائه ويبطاال
مزاعمه يف األنبياء غل ًّ ا أو إجحا ًفا:

كما يف قوله تعالى{ :ل دعن ال دهين كفروا دمان ب دنا إدسارائديل علاى لدسا د
ان داوود و دعيساى ْابا دن ما ْريم
ْ
ْ
ذلدك بدما عص ْوا وكانوا ي ْعتدون} [المائد .]78 :
وقوله تعالى{ :إدن ال دهين ي ْكفرون بداهللد ورسلد ده وي دريدون أ ْن يفرقوا ب ْين اهللد ورسلد ده ويقولون ن ْؤمدن
بدبعض ون ْكفر بدبعض وي دريدون أ ْن يت د
يم * أول دئاك هام ا ْلكاافدرون حقاا} [النساا :
خهوا ب ْين ذ دلاك سابد ً
ْ
ْ
.]151 ،150
وقوله{ :وقال د ا ْليمود عل ْير ا ْبن اهللد وقال د النصارى ا ْلم دسيح ا ْبن اهللد} [التوبة.]30 :
وقوله تعالى{ :لقدْ كفر ال دهين قالوا إدن اهلل هو ا ْلم دسيح ا ْبن م ْريم} [المائد .]17 :
وأكاد علا
ثاين عشم :اإلسالم ت َّعد من كفم بالمسل ول كان واحدً ا بانتفاء صفة اإليمان عنااه َّ
كفمه وضالله:
ومن الضمل البعيد أن يلعم أنااس أهنام مؤمناون بااهلل ويكفارون بالرسال ،قاال تعاالى{ :وما ْن
ي ْكفر بداهللد وممئدكتد ده وكتبد ده ورسلد ده وا ْليو د د
اآلخ در فقدْ ضل ضم ًال ب دعيدً ا} [النسا .]136 :
ْ
ْ
وهؤال ما قدروا اهلل حق قدر ؛ ألن اهلل تعالى حكيم منل عن العبث{ :وما قدروا اهلل حق قدْ در د

إد ْذ قالوا ما أنلل اهلل عل َٰى بشر من ش ْ } [األنعا .]91 :
وصاافة اإليمااان منتفياة عماان آماان باااهلل وكفاار بالمرساالين أو ببعضاامم ،قااال تعااالى{ :إدن الا دهين
ي ْكف ارون بدااهللد ورس الد ده وي درياادون أن يفرق اوا ب ا ْين اهللد ورس الد ده ويقول اون ن ا ْؤمدن بداب ْعض ون ْكف ار بداب ْعض
وي دريدون أن يت د
يم * أ َٰ
ولئدك هم ا ْلكافدرون حقا} [النسا .]151 ،150 :
خهوا ب ْين َٰذلدك سبد ً
كذب رس ًل واحدً ا فقد َّ
يقمر أن من َّ
كذب بجميع المسل:
ثالث عشم :اإلسالم َّ
واحاد  ،ودياانمم د
فالرساال رب امام واحااد ،ودعااوهتم د
واحاد ،والكفاار برسااول واحااد كفاار بجميا
الرسل؛ ولها كان التعبير القرآين دقي ًقا ،قال تعالى{ :كهب ْ ق ْو نوح ا ْلم ْرسالدين} [الشاعرا ،]105 :
وقااال{ :كااهب ْ ع ااد ا ْلم ْرس الدين} [الشااعرا  ،]123 :وقااال{ :كااهب ْ ثم اود ا ْلم ْرس الدين} [الشااعرا :
 ،]141وقال{ :كهب ْ ق ْو لو ا ْلم ْرسلدين} [الشعرا .]160 :
نوحا ،ولكن اهلل تعالى يهكر أهنم كهبوا المرسلين ،فالرسالة يف أصالما
وقو نوح لم يكهبوا إال ً
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واحد  ،وه الدعو إلى توحيد اهلل وإخمص العبودية لاه ،فما ْن كاهب هباا فقاد كاهب بالمرسالين
أجمعين ،فمه دعوهتم أجمعين.
رابع عشم :اإلسالم مد من آمن باألنبياء جمي ًعا وذ َّم من َّفمق ول يؤمن بجميعه :
مدح اهلل تعالى أمة اإلسم بإيماهنم بجمي الرسل دون تفريق بينمم ،قال تعالى{ :آمن الرسول
بدما أ دنلل إدل ْي ده مدن رب ده وا ْلم ْؤمدنون كل آمن بداهللد وممئدكتد ده وكتبد ده ورسلد ده ال نفارق با ْين أحاد مان رسالد ده}
[البقر .]285 :
كما أنه عل وجل ذ أهل الكتاب الهين فرقوا بين النبيين ولم يؤمنوا هبم جمي ًعا{ :وإدذا قديل ل ما ْم
آمدنوا بدما أنلل اهلل قالوا نا ْؤمدن بدماا أ د
نالل عل ْيناا وي ْكفارون بدماا ورا وهاو ا ْلحاق مصاد ًقا لماا مع ما ْم}
[البقر .]91 :

خااام
والتن ،قص:

عشاام :اإلسااالم ينه ا عاان التفضاايل بااين األنبياااء المفض اي إل ا التنااا ع والخص ا مة

فعن أب سعيد الخدر  ،عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال« :ل تخيموا بين األنبياء»( 1أ :
ال تقولوا :فمن خيار مان فامن .وعان أبا هريار قاال :قاال رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم« :ل
تفضل ا بين أنبياء اهلل»( 2أ  :ال تقولوا :فمن أفضل من فمن.
ويحمل الن ام الاه ورد يف األحادياث علاى الن ام عان التفضايل إذا كاان علاى وجاه الحمياة
والعصبية واالنتقاص ،أو كان هها التفضيل يؤد إلى خصومة أو فتنة" ،وقاال العلماا يف هنياه عان
التفضيل بين األنبيا  :إنما هنى عن ذلك من يقاول برأياه ،ال مان يقولاه بادليل ،أو مان يقولاه بحياث
يؤد إلى تنقيص المفضول ،أو يؤد إلى الخصومة والتنا  ،أو المراد :ال تفضالوا بجميا أناوا
الفضائل بحيث ال يرتك للمفضول فضيلة"(. 3
والحمد هلل رب العالمين.

( )1أخرجه البخاري ( ،)6916 ،2412ومسلم (.)2374
( )2أخرجه البخاري ( ،)3414ومسلم (.)2373
( )3فتح الباري (.)446 /6
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