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  الشريط السادس الشريط السادس       
داً َعْبُدهُ المصَطفى، ونبيُّه المْجتَبى، وَرُسولُهُ الُمْرتََضى.  وإِنَّ ُمَحمَّ

ِ العالَمين.  وإنَّه َخاتُم األنبياِء، وإَِماُم األتِْقيَاِء، وسي ُِد المرَسليَن، وَحبيُب رب 
 وُكلُّ َدْعوى النُّبوةِ بَعَدهُ فَغَيٌّ َوَهوى.

ياء.َوُهو المبعوُث إ ِ والهدى، وبالنُّور والض ِ ِة الِجن ِ وَكافَِّة الَوَرى بالحق   لى َعامَّ

داً َعْبُدهُ المصَطفى) /قول المصنف  ياء( إلى قوله )وإِنَّ ُمَحمَّ ِ والهدى، وبالنُّور والض ِ  (.بالحق 
 -عقيندةيعنني فني  ول هنذه ال -قنال فني  ول الكنالم  هُ هذه الجملة منن كالمنه منن التوحيند، وذلن   نَّن

ََ لَدهُ  نقُوُل في تَوحيدِد ه) ( ثنم مضنى فني ذلن  و تنى ُمعتَقدديَن بتوفيدق هإ إنَّ هَ واحدد  ر كدري
ددداً َعْبدُدهُ المصددَطفىإلنى مقننام الرسنالة والكننالم علنى النبننوة فقنال ) (، فهني معطوفننة علننى وإِنَّ ُمَحمَّ

ََ لَهُ قوله )  (.إنَّ ه واحد  ر كري
تُْكَسْر إذا كانت تُقَدَُّر من   (إِنَّ )رة ألنها معمول القول، ومن المعلوم في النحو  ن  هنا مكسو (إِنَّ و)

 م  ما دخلت عليه تُقَدَُّر بجملة. (إِنَّ ما بعدها بجملة؛ يعني  نَّ )
 ما بعده بجملة. رْ دَّ قَ فلذل  تُكسر إذا كانت بعد كالم يُ 

ولنيس بمفنردات، وهنذا بخنالف فنتح الهمنزة فني  لْ َمنالقنول جُ  ولُ قُن، ومَ ولْ قُنالقنول لنه مَ  ومعلوم  نَّ 
( فإن القاعدة فيها  نها تفتح إذا كانت في تقندير المفنرد  و المصندر، كمنا هنو مقنرر فني النحنو  ) َنَّ

 كما هو معلوم لكم جميعا.
داً قوله ) المقصود  نَّ   ؛ ألنهنا مقنول القنول فني  ول الرسنالة وهنو(إِنَّ ( هذا بكسر همنزةِ )وإِنَّ ُمَحمَّ

 (.نقُوُل في تَوحيِد هقوله )

 ووجه ذل :  ، وبحث الرسالة والنبوة هو من توحيد هللا

 توحيد هللا   نَّ : الوجه األول فكنل العقيندة بكركنان اايمنان  ،يُْطلَْق ويُْعنَى به العقيدة بعامنة

سنتة، هو اايمان، وهو المشتمل على  ركنان اايمنان ال تدخل في توحيد هللا، فتوحيد هللا 

 من ضمن ذل .  ملسو هيلع هللا ىلصوالكالم على نبوة محمد 

 توحينند هللا  هنني طريننق التوحينند؛ ألنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ن  نبننوة محمنند  :الوجدده الندداني  لننم يُْعلَننْم إ  عننن

ومنا يتضنمنه  العقول   تستقل فني معرفنة توحيند هللا  طريق الرسل، وفي ذل  تقريُر  نَّ 

ددِريَن و نبينناء للبيننان  ذلنن  ومننا يسننتلزمه ذلنن ؛ بننل إن ننه   بنند مننن بعثننة رسننل   ُرسُددً  ُمبَك ِ

سُلِ  ة  بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ  [.165﴾]النساء:َوُمنِذِريَن ِلئَ َّ يَكُوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ

و سننما ه  وتوحيننده؛ توحينند االهيننة، وبهننا عُِلننَم نعننت هللا  وبَْعثَننةُ الرسننل بهننا عُِلننَم حننق هللا 

 وصفاته الكاملة الجليلة. 

نقُدوُل فدي تَوحيدِد ولهذا قنال هننا ) وبعثة الرسل جميعا هي طريق توحيد هللا  ملسو هيلع هللا ىلصة محمد بعث اً فإذ
ََ لَهُ  ه دداً َعْبدُدهُ ( واستمر ومنر  حتنى قنال )]ُمعتَقديَن بتوفيق ه[إ إنَّ ه واحد  ر كري وإِنَّ ُمَحمَّ

دداً َعْبدُدهُ : نقُوُل في تَوحيدِد ه( يعني )والمصَطفى  المصدَطفى، ونبيُّده المْجتَبدى، وَرسُدولُهُ إِنَّ ُمَحمَّ
 (. الُمْرتََضى

ُجِمعَننْت لننه  وصنناف ونعننوت  ملسو هيلع هللا ىلصفيهننا تقريننر عقينندة عويمننة، وهنني  نَّ  /وهننذه الجملننة مننن كالمننه 
 ومراتب: 

.فمنها  نه عبد    .ومنها  نه نبي  
.ومنها  نه رسول    .ومنها  نه خاتَم األنبياء والمرسلين  
ب رب العالمين وخليله.ومنها  نه حبي  .ومنها  ن  بعثته عامة للجن واانس، وكافة الورى 

 وسيكتي بيان هذه الجمل والصفات في شرح كل جملة بما تقتضيه.
داً َعْبُدهُ المصَطفى، ونبيُّه المْجتَبدى، نخصُّ اآلن من هذه الجمل المتعلقة بالنبوة قولَه )وَ  إِنَّ ُمَحمَّ

  (وَرسُولُهُ الُمْرتََضى
 .ملسو هيلع هللا ىلصذكر ثالث مقامات لمحمد بن عبد هللا 

داً وقوله ) ( بدون  وصاف زائدة كسيدنا محمد ونحو ذل  فيه إت باع لما جناء فني األحادينث إِنَّ ُمَحمَّ
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مجنرداً عنن وصنف السنيادة وذينر ذلن ، وهنذا هنو المسننون  ملسو هيلع هللا ىلصالكثيرة من ذكر التعبد باسم النبي 
ذا جلننس للتشننهد و شننباه ذلنن ، وكمننا فنني قننول والمشننروع كمننا فنني دعنناء المصننلي فنني التحيننات إ

 في الصالة وفي ذيرها. ملسو هيلع هللا ىلصالم ذن، وكما في الصالة على النبي 
 رف  ما يوصنف بنه  ملسو هيلع هللا ىلصفالسنة التي جاءت بها األحاديث الكثيرة وَعَمْل السلف  ن  مقام المصطفي 

ي  عنننال وصنننف نبينننه بنننذل  فننن  ْن يوصنننف بمقنننام العبودينننة والنبنننوة والرسنننالة، وذلننن  ألنَّ هللا 

سُددْبَحاَن الَّددِذس رَْسددَرى بِعَْبددِدِه لَددْيً  ِمددَن اْلَمْسددِجِد اْلَحددَراِ  إِلَددى المقامننات وفنني  ََجل َِهننا، فقننال سننبحانه  

[، فوصننفه فنني هننذا المقننام العوننيم وهننو مقننام ااسننراء ومننا تبعننه مننن 1﴾]ااسننراء:اْلَمْسدِجِد اأْلَْقَصددا
وتذللنن ه  ملسو هيلع هللا ىلصوقننال سننبحانه فنني وصننف نبننوة محمنند  المعننراإ إلننى رب العننالمين بكنننه  سننرى بعبننده،

ِ يَددْدعُوهُ َكدداُدوا يَكُونُددوَن َعلَْيدِه ِلبَددًدا  ددا قَدداَ  َعْبددُد َّللاَّ [ فقننال سننبحانه فنني المعننراإ 19﴾]الجننن:َورَنَّدهُ لَمَّ

 [.10﴾]النجم:فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما رَْوَحىمن رب العالمين قال   ملسو هيلع هللا ىلصوقُْرِب محمد 
هو  عال المقامات التني يوصنف بهنا اانسنان، فنإذا زاد  -ف العبودية الخاصةوص-وهذا الوصف 

 عليه وصف النبوة ووصف الرسالة كان ذل   عال الكمال.

 .ولهذا يَْعوُم العبد بتحقيق كمال العبودية هلل 

 وتحقيق كمال العبودية إنما هو في األنبياء والمرسلين. 

هنو  ؛ ألن  هللا ملسو هيلع هللا ىلص( هنذا فينه رفن ه لنه وإكنرام للنبني فىَعْبدُدهُ المصدطَ بكننه ) ملسو هيلع هللا ىلصوصنف محمند  اً فإذ
 الذي رضي له هذا الوصف وهذا النعت وهذا المقام. 

وهذا هو الذي ينبغي على منن يكتنب ويصننف  و يخطنب  و يحاضنر  ن يتَّبِن  السننة فني األلفناو، 
د سنني ملسو هيلع هللا ىلصدون زيننادة لسننيدنا و شننباه ذلنن  وإن كننان هننو  ى(وإن محمدددا عبددده المصددط )فنقننول 

 . ملسو هيلع هللا ىلصالمرسلين كما ذكر، هنا وهو سيد ولد آدم 
داً َعْبُدهُ المصَطفىقال )  ( إِنَّ ُمَحمَّ

 اُْصطُِفَي للرسالة. ملسو هيلع هللا ىلصومحمد ، وا صطفاء هو ا ختيار

ُ يَْصَطِفي ِمَن اْلَمَ ئَِكِة ُرسًُ  َوِمَن النَّاِس وهذا اللفو مكخوذ من قوله تعالى    [.75﴾]الحج:َّللاَّ
بَهُ لمقام الرسالة ولمقام العبودية الخاصة.فكل ُمْرَسل  مُ   ْصَطفَى ألن هللا اصطفاه يعني اختاره وقرَّ

 ( ونبيُّه المْجتَبىقال )
 وا جتباء هو ا ختصاص.

ً 87﴾]األنعنام:َواْجتَبَْينَاهُْ  َوَهدَدْينَاهُ ْ اجتباهم   فاجتبناه،  [، هنذا معنناه ا ختصناص؛ يعنني جعلنه نبينا
 ً ً  ومختاراً  له وخليالً  جعله حبيبا  بالمقامات العالية. ومختصا

 ( وَرسُولُهُ الُمْرتََضىوالوص  النالث قال )
َُ ِمدْن بَدْيِن يََدْيدِه َوِمدْن َخْلِفدِه وهذا منكخوذ منن قولنه تعنالى   إِرَّ َمدْن اْرتََضدى ِمدْن َرسُدولإ فَِهنَّدهُ يَْسدلُ

 [. 28-27﴾]الجن:ِه ْ (ِليَْعلََ  رَْن قَْد رَْبلَغُوا ِرَساَرِت َرب ِ 27َرَصًدا)

هذا البيان لمعاني تل  الكلمات نُتبِعُهُ بكنَّ هذا الكالم، هذه الجمنل منن المصننف فيهنا تقرينره لعقيندة 
عبده ونبي ورسول، و ن ه خناتم األنبيناء، و ن  كنل دعنوة للنبنوة  ملسو هيلع هللا ىلصعامة وهي  ن  محمد بن عبد هللا 

 فغيٌّ وهوى.
عبنده  ملسو هيلع هللا ىلصان، فال يصح إيمنان عبند حتنى يعتقند بنكن  محمندا وهذا من جملة ما يدخل في  ركان اايم

نبيه رسول، و ننه خناتم األنبيناء وخناتم المرسنلين، و ننه   تصنح دعنوى للنبنوة بعنده، وكنل دعنوة 
 للنبوة بعده فكذب وضالل وذيٌّ وهوى، إلى آخر ما سيكتي في بيان تل  الجمل. 

النبننوة تسننبق الرسننالة كمننا قننال  الرسننالة، و نَّ النبننوة مختلفننة عننن  وهننذه الجملننة فيهننا تقريننر لنن :  نَّ 
 [(.ونبيُّه المْجتَبى، وَرسُولُهُ ]الُمْرتََضى)

 نُبِكَ ) بإقر  ( و ُْرِسَل ) بالمدثر (. ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  وهذا هو المعروف عندكم فيما هو مقرر من  نَّ 
 فالنبوة مرتبة دون مرتبة الرسالة، كما سيكتي.

لفوني؛  متغنايراً  هِ ِلنعْ  ولنى منن جَ  -في الذات يعني متغايراً – هِ لِ عْ  ولى من جَ  وَجْعْل العطف متغايراً 

النبي ذير الرسول، وهذا هنو الحنق  النبوة ذير الرسالة و نَّ  المصنف الطحاوي يرى  نَّ  يعني  نَّ 
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 كما سيكتي بيانه. 
 هذه الجملة فيها تقرير ما ذكرت من العقيدة العامة المعروفة، ويدخل تحتها مسائل:

 سكلة األولى: الم 
 تعريف النبي والرسول.

والنبنني والرسننول لفوننان موجننودان فنني لغننة العننرب، فتعريفهمننا فنني اللغننة ي خننذ مننن مننوارده فنني 
 اللغة.

النبي: مكخوذ من النَّْبنَوة وهني ا رتفناع وذلن  ألنَّنه باايحناء إلينه وبااخبنار إلينه  صنبح  :وهو  نَّ 
 ً  على ذيره. مرتفعا

 ل رسالةً فبُعث بها.والرسول: هو من ُحم ِ 
ولهننذا نقننول إنَّ كلمننة نبنني جنناءت فنني القننرآن فنني القننراءات علننى وجهننين؛ يعننني علننى قننراءتين 

 متواترتين:
 ( بالياء.النبياألولى )
 )يَا رَيَُّها النَّبِيُء( .( ، النبيءوالثانية )

 النبيء هو من نُب َِئ . (  نَّ النبيء( و)النبيوالفرق ما بين )
ه  ملسو هيلع هللا ىلصاصنل فني النبني وكال األمرين ح وفني كنل نبني، فهنو مرتفن  وألجنل ذلن  فهنو نبني، وهنو ُمنَبَنك

 وألجل ذل  فهو نبيءه.
ولهننذا نقننول إن كلمننة )نبنني( صننارت مننن الرفعننة ألجننل )نبننيء( ألجننل  نننه نبننيء؛ يعننني  نننه نُب ِننَئ 

 فصار في نَْبَوة  وارتفاع عن ذيره من الناس.
فهننذا ممننا اختلننف فيننه  هننل العلننم  -ي والرسننولالتعريننف ا صننطالحي للنبنن- مننا فنني ا صننطالح 

 ، والمذاهب فيه متنوعة:كثيراً 
 قول منن قنال إننه   فنرق بنين الرسنول والنبني، فكنل نبني رسنول وكنل رسنول  :المذهب األول

 نبي.

 النبني  دننى مرتبنةً منن الرسنول فكنل  النبي والرسول بينهما فنرق، وهنو  نَّ   نَّ  :نانيالمذهب ال
 كل نبي  رسو ً. رسول نبيه وليس

 الرسننول دون  النبنني  رفنن  مننن الرسننول، وهننو قننول ذننالة الصننوفية و نَّ   نَّ  :المددذهب النالددث
 النبي.
  المذهب األول: قال به طائفة قليلة منن  هنل العلنم منن المتقندمين ومنن المتنكخرين، ومننهم منن

 يُْنَسُب إلى السنة.
ننثَ  هُ الثنناني: و نَّنن والمننذهب كننل رسننول نبنني ولننيس كننل نبنني  ي والرسننول و نَّ فننرق بننين النبنن ةَ مَّ

كثينرة اسنتدلوا بهنا علنى هنذا  ، هذا قول جمهور  هل العلم وعامنة  هنل السننة، وذلن  ألدلنة  رسو ً 
 األصل مبسوطة في مواضعها، ونختصر لكم بعضها:

  قوله  إاألولالدليل   ِمْن َرسُدولإ َورَ في سورة الحج ََ إ إِرَّ إِذَا تََمنَّدى َوَما رَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِل  نَبِدي 

ُ آيَاتِهِ  ُ َما يُْلِقي الكَّْيَطاُن نُ َّ يُْحِكُ  َّللاَّ  [ 52﴾]الحج:رَْلقَى الكَّْيَطاُن فِي رُْمنِيَّتِِه فَيَْنَسُخ َّللاَّ

إ  قال سبحانه هنا  ََ ِمْن َرسُولإ َوَر نَبِي   إ﴾َوَما رَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِل
 اً ( وقنن  علننى الرسننول وعلننى النبنني، فننإذرَْرَسددْلنَااارسننال وهننو فعننل ) ووجننه ا سننتد ل  نَّ  - 1

 الرسول مرسل والنبي مرسل؛ ألن  هذا وق  على الجمي .

إ وجه ا ستد ل الثاني  نه عطف بالواو فقال ) - 2 (، والعطنف بنالواو يقتضني ِمْن َرسُولإ َوَر نَبِدي 

الصننفة التنني صننار بهننا  المقصننود منننه  نَّ  المغنايرة؛ مغننايرة الننذات  و مغننايرة الصننفات، وهنننا
َ  رسننو َ  الجمينن  وقنن  علننيهم  ، وهننو المقصننود منن  تحقننق  نَّ ذيننر النعننت الننذي صننار بننه نبيننا

 اارسال.

ََ ِمدْن  (  يضا في قوله رَ والوجه الثالث من ا ستد ل  نه عطف ذل  ب ) - 3 َوَما رَْرَسدْلنَا ِمدْن قَْبِلد
إ  َوَمددا ( هنننا فنني تككينند النفنني األول؛ فنني  ول اليننة وهننو قولننه )رَ )ومجننيء  ،﴾َرسُددولإ َوَر نَبِددي 
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(، فهي في تقدير تكرير الجملة َمْنِفيَّنةً منن  ولهنا، ككننه قنال: ومنا  رسنلنا منن قبلن  منن رَْرَسْلنَا
 رسول و   رسلنا من قبل  من نبي إ  إذا تمنى  لقى الشيطان في  منيته.

 و ن  1(نبدي ُمَكلَّد )لدم عليه السالم، فآدم كما صح فني الحنديث  النبوة ثبتت  نَّ  :الدليل الناني

 هنا   نبياء جا وا بعد آدم عليه السالم كإدريس وشيث وكغيرهما.

 في القرآن، والرسل  ولهم نوح عليه السالم. وإدريس ذكره هللا 

  ولي العزم من الرسل خمسة، وجعل  ولهم نوحا عليه السالم. وجعل هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلصعلنى  ن  آدم علينه السنالم لنم يحصنل لنه وصنف الرسنالة، بنل جناء فني الحنديث قولنه  فهذا يدل

، وُوصف نوح بكننه رسنول، وُوصنف إدرينس بكننه نبني، فندل هنذا علنى التفرينق «آد  نبي ُمَكلَّ ْ »
 بين المقامين.

 الذي  ورده  صحاب هذا القول ما جاء في حنديث  بني ذر منن التفرينق منا بنين  :الدليل النالث
دد األنبياء وعدد المرسلين، فُجِعَل عدد األنبياء  كثر من مائة  لف؛ مائة و ربعنة وعشنرين  لنف ع

  و نحو ذل ، وُجعل عدد الرسل  كثر من الثالثة مائة بقليل؛ بضعة عشرة وثالثمائة رسول.

َوُرسُدً  قَددْد   قنص عليننا خبننر بعنس الرسنل وحجننب عننا قَصننص النبعس الخنر فقننال  وهللا 

ََ قََصصْ  ََ ِمْن قَْبُل َوُرسُدً  لَدْ  نَْقُصْصدُهْ  َعلَْيد حنديث  بني -[، وهنذا الحنديث 164﴾]النسناء:نَاهُْ  َعلَْي

حس نه بعس  هل العلم وإن كان إسناده عند التحقيق فيه ضعف؛ لكن فيه جمل صحيحة وهنو  -ذر
 حديث طويل رواه ابن حبان ذيره.

 ن دالة بوضوح على المراد.وثَمَّ  دلة  خرى في هذا المقام، قد   تكو
إذا تبنين لنَ  ذلن ، و نَّ الصنحيح هنو قنول الجمهنور وهنو  ن ثمنة فرقناً بنين النبني والرسنول، فمنا 

 تعريف النبي وما تعريف الرسول في ا صطالح؟
 عند ااطالق.  قلنا إنَّ النبي يق  عليه اارسال؛ ولكن   يسمى رسو ً 

 سمى رسو  عند ااطالق. والرسول يق  عليه اارسال وهو الذي ي

جعننل مالئكننة مرسننلين، وإذا قلنننا الرسننول فننال ينصننرف بننااطالق علننى الُمبَل ِنن  للننوحي  وهللا 

 جبريل عليه السالم.

 رسل الريح و رسل المطر و رسل  شياء من العذاب، و  يق  عند ااطالق  ْن يقنال هنذه  وهللا 
 ل من إطالق المفرد وإرادة الجم  به. مرسلة  و هذه رسالة هللا  و هذه األشياء رسو

َواْلُمْرَسدَ ِت ولهذا نقول قد يقال عن هذه األشياء كما جاء في القرآن، قد يقنال عنهنا إنهنا مرسنلة  

[، ولكن إذا  ُطلق لفو الرسول فال ينصرف إلى من  ُْرِسَل من المالئكنة وإنمنا 1﴾]المرسالت:عُْرفًا

 ينصرف إلى من  رسل من البشر.
الفننرق قننائم مننا بننين النبنني ومننا بننين الرسننول، و ن  النبنني إرسنناله خنناص و نَّ  ينندل علننى  نَّ وهننذا 

 الرسول إرساله مطلق.
إ  فلهذا نقنول دل نت آينة سنورة الحنج  ََ ِمدْن َرسُدولإ َوَر نَبِدي  علنى  ن  كنال منن  ﴾َوَمدا رَْرَسدْلنَا ِمدْن قَْبِلد
 النبي والرسول يق  عليه إرسال. 

 ن جهة التعريف؟ فما الفرق بينهما م
العلماء اختلفوا علنى  قنوال كثينرة فني تعرينف هنذا وهنذا، ولكنن ا ختصنار فني ذلن   الجواب:  نَّ 

 :-وهي مسكلة اجتهادية–تعريف النبي مطلوب:وهو  نَّ 

هو من  َْوَحى هللا إليه بشرع  لنفسه  و  َمَره بالتبلي  إلى قوم موافقين؛ يعني موافقين له فني  يــالنب
  التوحيد.
 : هو من  َْوحى هللا إليه بشرع و ُِمَر بتبليغه إلى قوم مخالفين.والرسول
هذا التعريف للنبي وللرسول  َنه   َمنْدَخَل ايتناء الكتناب فني وصنف النبنوة والرسنالة،  وتلحو  نَّ 

 ً ً  فقد يُعطى النبي كتابا ، وقد يكون الرسول ليس له كتاب وإنما لنه صنحف وقد يعطى الرسول كتابا

                                                
 (130(/ شعب اإليمان )35933(/ مصنف ابن بي شيبة )7871(/ المعجم الكبير )5/22342المسند ) 1
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 [، وقد يكون له كتاب.19﴾]األعلى:ِ  إِْبَراِهيَ  َوُموَسىُصحُ  
 لْ زَّ نَنمن َجعََل الفيصل  و الفرق بين النبي والرسنول هنو إيتناء الكتناب ، وحني جناءه بكتناب مُ  اً فإذ

 المدار على:  ، فهذا ليس بجيد، بل يقال كما ذكرت ل  في التعريف  نَّ من عند هللا 
 ل موحى إليه.والرسو-  النبي ُموَحى إليه-
يننوحى إليننه بشننرع  و بفصننل  فنني قضننية؛ شننرع يشننمل النبنني -

  شياء كثيرة
ذل  الرسننننول يننننوحى إليننننه كننننو- 

 بشرع
يعمننل بننه فنني لالنبنني يُننوحى إليننه ابالذننه إلننى قننوم مننوافقين  و -

ويددأتي النبددي ولدديس معدده )خاصننة نفسننه كمننا جنناء فنني الحننديث 

 2(رحد

الرسول يُبعث إلى قنوم مخنالفين - 
 هل

وإن )ولننم يجعلهنم ورثنة الرسننل، وإنمنا قننال 3(العلمداء ورنددة األنبيداء)هنذا جناء فنني الحنديث  ن ول

، وذل  ألن  العالم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة التني معنه، (العلماء ورنة األنبياء
ي، ولكنن ه منا بنين العنالم والنبنبَ فني إيضناح شنريعته، فني إيضناح الشنريعة يكنون ثَنمَّ َشن اً فيكون إذ

 ً ، والعنالم يوِضنُح الشنريعة ويعنرس ؛ ألنهنا منن عنند هللا النبي يُوحى إليه فتكون  حكامه صوابا

 الغلط. هِ مِ كْ لحُ 
 ً ً  لشريعة َمْن قَْبلَْه، كمنا  نَّ  يتعلق بهذه المسكلة بحث  نَّ الرسول قد يكون متابعا  النبني يكنون متابعنا

 .لشريعة َمْن قَْبلَهْ 
كنون متابعننا النبنني ي نَّ  َ  -شنريعة َمننْن قَْبنلْ -لنبنني والرسنول فنني إتبناع الشننريعة الفنرق مننا بنين ا اً فنإذ

ً لشريعة َمْن قَْبلَهْ  كيوسف عليه السالم جاء قومنه بمنا بعنث بنه إبنراهيم - ، والرسول قد يكون متابعا
 ، وقد يكون يُْبعَُث بشريعة جديدة. -عليه السالم ويعقوب

ثمننة طائفننة منن  هننل العلننم جعلننت كننل ُمْحتَننَرز  مننن هننذه  وهنذا الكننالم؛ هننذه ا حتننرازات ألجننل  نَّ 
 األشياء فرقا ما بين النبي والرسول.

 كما ذكرت لكم: اً فإذ
 .الكتاب قد يُعطاهُ النبي وقد يُعطاهُ الرسول 
  .بَْعثُهُ لقوم موافقين  و مخالفين هذا مدار فرق ما بين النبي والرسول 
  بالتوحيد بالديانة التي جاء بها الرسنول لمنن قبلنه، لكنن الرسول قد يبعث بشريعة َمْن قَْبلَْه

قُهُ ويكنون  يُْرسل إلى قنوم مخنالفين، وإذا كنانوا مخنالفين فنال بند  ن يكنون مننهم َمنْن يَُصند ِ
بُه؛ ألنه ما من رسول إ  وقد كُذ ِب، كما جاء في ذل  اليات الكثيرة.  منهم من يَُكذ ِ

 :المسكلة الثانية 
 ل هي واجبة  و ممكنة؟ نبوة األنبياء ه

ُرسُدً  علنى نفسنه، كمنا قنال سنبحانه   نبنوة األنبيناء وإرسنال الرسنل ممنا جعلنه هللا  الصواب  نَّ 

سُلِ  ة  بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ ِريَن َوُمنِذِريَن ِلئَ َّ يَكُوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ  [.165﴾]النساء:ُمبَك ِ

 وقد اختلف الناس في ذل : 
 سال الرسل جائز. فقالت طائفة إر 

  وقالت طائفة إرسال الرسل واجب على هللا . 

   وقالننت طائفننة إرسننال الرسننل ونبننوة األنبينناء   يقننال فيهننا جننائزة و  واجبننة بننل هنني تبنن
 للمصلحة. 

  َّإرسال الرسل جعلنه هللا  وكما ذكرنا  ن  قول  هل السنة في ذل :  ن  حجنة علنى النناس
بوجوبها و  بإمكانها  و جوازها  و رد ِ ذل ، بنل يُتَّبن  فني  كما في الية، و  يُطلق القول

 .واايجاب عليه والتحريم إنما يكون من عنده  ذل  النص الوارد ألن   فعال هللا 

                                                
 (549(/ مسلم )5705البخاري ) 2

 (223(/ ابن ماجه )2682(/ الترمذي )3641أبو داود ) 3
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 :المسكلة الثالثة 
نبننوة األنبينناء  و رسننالة الرسننل بمننا تَْحُصننل؟ وكيننف يُْعننَرُف صنندقهم؟ ومننا الفننرق مننا بننين النبنني 

نبنني  و رسننول  و مننن يننكتي باألخبننار المغيبننة  و  هُ نَّنني  َ عِ دَّ عامننة الننناس  و مننن يَننوالرسننول وبننين 
 يجري على يديه شيء من الخوارق؟ 

 المتكلمين في العقائد نوروا في هذا على جهات من النور. والجواب عن ذل :  نَّ 
ُم قننول ذيننر  هننل السنننة، ونُ  فنني هننذه المسننكلة  لكننم قننول السننلف و هننل السنننة والجماعننة نْ ي ِ بَننونُقَنند ِ

 العويمة.
 ة.لَ صَّ فَ وهي من المسائل التي يقل تقريرها في كتب ا عتقاد مُ 

 طريقة إثبات نبوة األنبياء وإرسال الرسل للناس فيه مذاهب:  فنقول: إنَّ 
 الرسنننل واألنبيننناء لنننديهم اسنننتعدادات نفسنننية راجعنننة إلنننى القنننوى النننثالث  :  نَّ المدددذهب األول

لسنم  والبصنر والقلنب، فإننه يكنون عننده قنوة فني سنمعه، فيسنم  الكنالم؛ والصفات الثالث وهي ا
كننالم المننع األعلننى، وعنننده قننوة فنني قلبننه، فيكننون عنننده تخننيالت  و يتصننور مننا هننو ذيننر مرئنني، 

 وعنده بصر  يضا قوي يبصر ما   يبصره ذيره.
ادات البشنرية،   وهذه طريقة باطلة، وهي طريقة الفالسفة الذين يجعلون النبوة من جهة ا ستعد

 من جهة  نها وحي وإكرام واصطفاء من هللا جل جالله. 
  النبوة والرسالة طريق إثباتها والدليل عليها هو المعجزات. : قول من يقول إنَّ النانيالمذهب 

وهننذا قننول المعتزلننة واألشنناعرة وطوائننف مننن المتكلمننين، وتننبعهم ابننن حننزم وجماعننة، وجعلننوا 
 النبي يجري على يديه خوارق العادات. ذيره هو  نَّ الفرق ما بين النبي و
فنني  نَّننه مننا دام الفننرق هننو خننوارق العننادات وهنني  -وهننم المعتزلننة وابننن حننزم-فمنننهم مننن التننزم 

   يُثْبَُت خارقه لغير نبي. اً المعجزات فإذ
ن فكنكروا السحر والكهانة، و نكروا كرامات األولياء، و نكنروا منا يجنري منن الخنوارق؛ ألجنل  

   يلتبس هذا بهذا وجعلوا ذل  مجرد تخييل في كل  حواله.
و ما األشاعرة فجعلوا المسكلة مختلفنة، وسنيكتي تفصنيلها فني موضنعها إن شناء هللا عنند كرامنات 

 األولياء. 
 هو مذهب  هل السننة والجماعنة والسنلف الصنالح فيمنا قنرره  ئمنتهم وهنو  نَّ المذهب النالث : 

ها وبرهانها متنوع، و  يُحصُر القول بكنها منن جهنة المعجنزات الحسنية التني النبوة والرسالة دليل
 تُرى  و تجري على يدي النبي والولي.

 فمن األدلة والبراهين اثبات النبوة والرسالة: 
  ًاليات والبراهين.  إرور 

  ً  علنى ما يجري منن  حنوال النبني فني َخبَنِرِه و منره ونهينه وقولنه وفعلنه ممنا يكنون دا ا  :نانيا
 صدقه بالقط . 

 هللا   نَّ  نالندداًإ   ننن لهننم ويخننذل منندعي النبننوة ويُبينند  ولئنن  و ينصننر  نبينناءه و ولينناءه ويمك ِ
 يجعل لهم انتشارا كبيرا.

 وهذه ثالثة  صول. 
  َر نبوة األنبياء عنن طرينق المعجنزات، فإنننا ننوافقهم علنى ذلن ؛ رَّ من قَ  : فمعناه  نَّ رما األول
؛ بنل يجعلوننه منن ضنمن الند ئل فنرداً  ،   يجعلوننه دلنيالً واحنداً  لسنة   يجعلوننه دلنيالً  هل ا لكنَّ 

 على النبوة.
ى-وهذا الدليل وهنو دلينل الُمْعِجنَزات  عننه  هنل السننة بقنولهم الينات والبنراهين،  رْ ب ِنعَ يُ  -كمنا يَُسنمَّ

الُمْعِجننَزةْ( وإنمننا جنناء فنني لفننو )الُمْعِجننْز( لننم يننرد فنني الكتنناب و  فنني السنننة، لفننو ) وذلنن  ألنَّ 
ََ آَليَددةً َوَمددا َكدداَن رَْكنَددُرهُْ  ُمددْ ِمنِينَ النصننوص اليننة والبرهننان   فِددي تِْسدديِ آيَدداتإ إِلَددى ﴾،  إِنَّ فِددي ذَِلدد

ََ [، وقنننال  12﴾]النمنننل:فِْرَعدددْوَن َوقَْوِمدددهِ  ََ بُْرَهانَددداِن ِمدددْن َرب ِددد قُدددْل َهددداتُوا [،  32﴾]القصنننص:فَدددذَانِ

ما ي تاه األنبياء والرسنل إنمنا هنو  [، ونحو ذل  من اليات التي تدل على  نَّ 111البقرة:﴾]بُْرَهانَكُ ْ 
 آيات وبراهين.
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آيننة النبنني وبرهننان النبننوة ُمْعِجننْز، لكننن لفننو  وبعننس  هننل العلننم جعننل لفننو الُمْعِجننْز نتيجننة فنني  نَّ 
 ااعجاز فيه إجمال.

 وذل  ألنه ُمْعِجزه لمن؟ 
 فيه إجمال وفيه إبهام.

 جاز ما يحصل لمن هو معجز؟ فإع
فإذا قلنا ُمْعِجْز لبني جنسه فهذا حال، ُمْعِجْز لبني آدم فهذا حال، معجز للجنن وااننس فهنذا حنال، 

 معجز لكافة الورى فهذا حال.
 :ولهذا جعل المعتزلة واألشاعرة في الخالف ما بينهم في المعجزات جاءت من هذه الجهة

 جز لمن؟ لفو معجز اختلفوا فيه، مع نَّ  َ 
 كما سيكتي تقريره في موضعه إن شاء هللا.

 ولهذا نعدل عن لفو ااعجاز إلى لفو الية والبرهان.
ونقول الية والبرهان التي ي تاها الرسول والنبي للد ِ لة على صدقه تكون معجزة للجنن وااننس 

 ً  .جميعا

قُدْل لَدئِْن اْجتََمعَدْت ا قنال تعنالى  يكنون ُمْعِجنَزاً للجنن وااننس جميعنا، كمن ملسو هيلع هللا ىلصمحمندا  فما آتناه هللا 
ندددُس َواْلِجدددنُّ َعلَدددى رَْن يَدددأْتُوا بِِمنْدددِل َهدددذَا اْلقُدددْرآِن َر يَدددأْتُوَن بِِمنِْلدددِه َولَدددْو َكددداَن بَْعُضدددُهْ  ِلدددبَْع إ  اْْلِ

 [. 88﴾]ااسراء:َظِهيًرا
خننوارق  منا إعجناز بعنس ااننس دون بعننس،  و ااننس دون الجنن، فهنذا هننو النذي يندخل فني ال

 ويدخل في  نواع ما يحصل على  يدي السحرة والكهنة وما  شبه ذل . 
 ما الفرق ما بين الية والبرهان الدال على صدق النبي م  منا ي تناه  هنل الخنوارق،  نَّنه هنل هنو 

 معجز عامة الجن واانس  م  ؟ 
 فإن كان معجز لعامة الجن واانس فهو دليل الرسالة والنبوة.

  نواع: ملسو هيلع هللا ىلصمحمدا  البراهين التي آتاها هللا هذه اليات و

 منها القرآن وهنو حجنة هللا  النوع األول  َى هللا دَّ َحنوآيتنه العويمنة علنى هنذه األمنة، فت  بنه

 .الجن واانس، ولم يستطيعوا ذل  م   نهم متميزون في الفصاحة والبالذة و شباه ذل 
 الحجة الباقية. الية والدليل األول هو القرآن العويم وهو اً فإذ
  آيات وبراهين سمعية؛ يعني تكون دالة من جهة ما يُسم ، ومن ذل  النانيالنوع: 

كما روى البخاري في الصحيح  ن ابنن مسنعود قنال:  تسبيح الحصى، تسبيح الطعام على عهده 

  (.4كنا نسمي تسبيح الطعا  ونحن نأكل مي رسول ه )

 عة إلنى البصنر وهنو منا يُْبَصنُر منن  شنياء   تحصنل لغينره؛ آيات وبراهين راج النوع النالث
بل هي آينة وبرهنان علنى عجنز الثقلنين عنن ذلن ، مثنل نبن  المناء منا بنين  صنابعه، ومثنل حركنة 

 الجمادات و شباه ذل .
 وهنذه تشنمل األول المسنموعة، وتحنر  منا  قْ ِطننْ ما لم يَ  قُ  دلة وبراهين فيها نُطْ  النوع الرابي

عادة ويشمل حركة الجمادات، وشعور من   يُعنرف بشنعوِرِه وهنذه إنمنا يُْخبِنُر عنهنا لم يتحر  بال

 وتسليم الحجر و شباه ذل  5(حنين الجذع)نبي وتحصل للرسل واألنبياء، مثل 

  6هذا نوع وهو اليات والبراهين
  ءونهي وللرسول قول وفعل ، فهذه خمسة  شياو مر  هو  نَّ الرسول يكتي بخبر النانيرما. 

وهذا النوع من الد ئل  هم من الند ئل التني ذََكنْرُت لن  فيمنا قبنل عندا القنرآن فهنو  عونم األدلنة؛ 
 :-ْق على جمي  النبوات والرسا تهذه تَْصدُ -جاء بكخبار  ملسو هيلع هللا ىلصمحمدا  وذل   نَّ 

                                                
 (3633(/ الترمذي )3579البخاري ) 4

 (1414(/ ابن ماجه )505(/ الترمذي )3585البخاري ) 5

 نتهى الوجه األول من الشريط السادس.ا 6
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  جاء بخبر عن هللا وهذا الخبر: منه ما يتعلنق بالماضني، ومننه منا يتعلنق بالحاضنر، ومننه ،
 لق بالمستقبل. ما يتع
  واألوامنر متنوعنة والننواهي ، في الشنريعةوجاء بكمر ونهي، وهذا األمر والنهي هو ما يدخل

 متنوعة. 
  .وجاء بكقوال هو قالها في التبلي  و فعال له 

من قنال و ْخبَنَر عنن هللا وفَعَنَل و ََمنَر ونََهنى فإننه صنادق  وكل هذه بمجموعها تدل للناور على  نَّ 
فيما قال؛ ألن  كلَّ مدَّع  للخبر واألمر والنهي وله  قوال وله  فعنال ولنيس علنى مرتبنة النبنوة فالبند 
 ن يوهر لكنل  حند  ن يوهنر كذبنه فيمنا ادعناه وتناقضنه فني  قوالنه و فعالنه وَضنْعُف  ْمنِرِه ونَْهيِنِه 

 ِحِه و شباه ذل . وعدم إِْصاَل 

لننه الكمننال فيمننا  خبننر بننه، وفيمننا  مننر بننه، وفيمننا نهننى، وفنني  قوالننه  جعننل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصولهننذا محمنند 

َ فَداتَّبِعُونِي ل إت ِباعه في األقنوال واألفعنال إت ِباعناً منكمورا بنه  عَ جَ و فعاله، فَ  قُدْل إِْن كُْندتُْ  تُِحبُّدوَن َّللاَّ

 ُ ِ رُْسددَوة  َحَسددنَة  [، وقننال  31﴾]آل عمننران:يُْحبِدْبكُْ  َّللاَّ [، 21﴾]األحننزاب:لَقَددْد َكدداَن لَكُددْ  فِددي َرسُددوِل َّللاَّ

 .؛ ألنه   ينطق عن الهوى، ونحو ذل كخبر هللا  وجعل ما يخبر به الرسول 

في هنذه األمنور الخمسنة، ولنم يُْعنَرف  نَّ  حنداً طعنن فني شنيء منن هنذه األشنياء  ملسو هيلع هللا ىلصفاستقام  مره 
لم يستسلم؛ بل كُُل من طعن في واحد من هنذه األشنياء فإننه آل بنه  منره إلنى واستقام على طعنه و

 ا ستسالم،  و  ن يكون طعنه مكابرة دون برهان. 
ُق منا بنين الرسنول والنبني الصنادق ومنا بنين  لهذا نقول إن هنذا الندليل منن  عونم األدلنة التني تُفَنر ِ

فني  قوالنه، يُنَرى فني  فعالنه،  وامنره ونواهينه ُمد عي النبوة، فإن  الرسنول لنه  حنوال كثينرة يُْسنَمْ  
 جاءت بماذا؟  خباره جاءت بماذا؟ 

عن  شياء حدثت في الماضي لم يكن العرب يعرفونها، وجناء تصنديقها منن  رَ بَ  خْ  ملسو هيلع هللا ىلصونبينا محمد 
، وجنناء كتننب  هننل الكتنناب، وجنناء بكخبننار عمننا سيحصننل مسننتقبالً  ملسو هيلع هللا ىلص هننل الكتنناب ومننا كننان يقننر  

ً  ملسو هيلع هللا ىلصبنين يندي السناعة وحصنلت بعنده بكخبار عما سيحصنل  ً  شنيئا ، منهنا منا حصنل بعند موتنه فشنيئا
سريعا، ومنها ما يحصل شيئا فشيئا، ومنها ما سيحصل بين يندي السناعة، وكنل هنذه األخبنار فني 

 تصديقها دالة على  نه   يمكن  ن يُْعَطاَها إ  نبي. 
ي يعرفها  هل الندين ويعرفهنا  هنل وما نهى عنه فهو موافق للحكمة البالغة الت ملسو هيلع هللا ىلصكذل  ما  مر به 

العقننل الننراجح، حتننى إنَّ الحكمنناء شننهدوا فنني الننزمن الماضنني وفنني الننزمن الحاضننر بننكن شننريعة 
هي شريعة ليس فيها خلل   من جهة الفرد في عمله و  من جهة التنوير فني المجتمن   ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 
 بعامة. 

ْفعَنة  لنه المقنام األكمنل فني النتخلص ملسو هيلع هللا ىلصفكنان  ملسو هيلع هللا ىلصوكنذل  منا فني  فعالنه   -منن الندنيا والبعند عنن الرَّ
 كمل الناس في هديه وفي تواضنعه وفني قولنه وفني عملنه  ملسو هيلع هللا ىلصبل كان  -يعني والترف  على الناس 

ى النبنوة فنال بند  ن يوهنر فيهنا خلنل فني َعن، وكان  كمل الناس في عبادته، وكلُّ دعنوى لمنن ادَّ ملسو هيلع هللا ىلص
 هذه األشياء. 
بنه، و خنذ يندعو كمنا يوهنر لن  منن قصنة هرقنل من  تحد ى الناس في قوله فيما  تى  ملسو هيلع هللا ىلص يضا هو 

 بني سننفيان وسنن ا ت هرقننل ألبنني سننفيان، و خننذ ينندعو ذيننر ملتفننت لخننالف مننن خننالف، والننناس 

هنذا دلينل علنى صندقه  له، فإنَّ  هللا  هيزيدون و عدا ه ينقصون، وهذا م  تطاول الزمن و نصر

 .ملسو هيلع هللا ىلصفيما  خبر وفي  مره ونهيه وقوله وفعله 

  هللا  هننذه جنننس  جننناس األدلننة  نَّ  -كمننا ذكرنننا- النالددثرمددا  هننو صنناحب الملكننوت وهننو ذو
ي  نه مرسل منن عنند عِ دَّ المل  والجبروت، وهو الذي يَْنفُذُ  مره في بريته، فمحال  ن يكتي  حد ويَ 

 هللا   ِ ْلنبما يصفه به، وينذكر الخبنر عنن هللا و سنمائه ونعوتنه، ثنم هنو فني مُ  هللا، ويصف هللا 

ع وينكمر وينهنى وينتشنر  منره ويغلنب منن عناداه ويسنود فني النناس َشنبنه األمنر إلنى  ن يُ  يستمر ر ِ

َل َعلَْينَددا بَْعددَ  فنني بيننان هننذا البرهننان   ويُرفنن  ذكننره دون  ن يعاقننب، ولهننذا قننال  َولَددْو تَقَددوَّ

(نُددد َّ 45(أَلََخدددْذنَا ِمْندددهُ بِددداْليَِميِن)44اأْلَقَاِويدددِل)
(فََمدددا ِمدددْنكُْ  ِمدددْن رََحددددإ َعْندددهُ 46يَن)لَقََطْعنَدددا ِمْندددهُ اْلدددَوتِ  
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ْعَوةُ فني ملن  هللا 47-44﴾]الحاقة:َحاِجِزينَ  وهنذا يَندَِّعي  ننه ُمْرَسنله ونبني وينكتي  [، لو كاننت الندَّ
بكشياء يقول هي من عند هللا، فإن  مال  المل    يتركه وحاله بل ربما جعنل ذلن  ابنتالًء وامتحاننا 

وتكون شريعته هي الباقية ويكون ذكره هو الذي يبقنى، ويكنون خبنره عنن  للناس، ولكن   يُْنَصرْ 
يحصننل هننو الننذي يبقننى فنني  هللا وعننن  سننمائه وصننفاته ودينننه وشننرعه وعننن األمننم السننالفة وعمننا

َل َعلَْينَدددا بَْعدددَ  اأْلَقَاِويدددِل)) هنننذا مخنننالف لقنننول هللا  النننناس، فنننإنَّ  (أَلََخدددْذنَا ِمْندددهُ 44َولَدددْو تَقَدددوَّ

(نُ َّ 45ِميِن)بِاْليَ 
( والمشنركون لمنا كنذ بوا (فََما ِمدْنكُْ  ِمدْن رََحددإ َعْندهُ َحداِجِزينَ 46لَقََطْعنَا ِمْنهُ اْلَوتِيَن) 

[، ألن  السُّننَّةَ ماضنية عنند العقنالء  ن 30﴾]الطنور:َكاِعر  نَتََربَُّص بِِه َرْيدَب اْلَمنُدونِ قالوا   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 َربَُص به الهال  واافناء.فإنما يُتَ  الذي يَدَِّعي عن هللا 

قُدددددْل تََربَُّصدددددوا فَدددددِهن ِي َمعَكُدددددْ  ِمدددددْن فجننننناء البرهنننننان   ﴾َكددددداِعر  نَتَدددددَربَُّص بِدددددِه َرْيدددددَب اْلَمنُدددددونِ  

قُددْل  [، ألن  هننذا برهننان صننحيح، فتربصننوا فننإن ِي معكننم مننن المتربصننين 31﴾]الطننور:اْلُمتََرب ِِصددينَ 
وقد صدقتم في هذا البرهان ألنه لو كنان كمنا تقولنون كناذب  ﴾تََرب ِِصينَ تََربَُّصوا فَِهن ِي َمعَكُْ  ِمْن اْلمُ 

 و ن يجعله مخليا و ن يجعله عبرة لمن اعتبر. فإنه يُتََربَُص به ريب المنون و ن يُْهِلَكهُ هللا 

م هُ رَ َصنونَ مْ هُ رَ ْكنذِ   َ فَ م ورَ هُ فَ رَّ حملةً لرسالته وشَ  وسائر األنبياء والمرسلين جعلهم هللا  ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 
رسنالة موسنى علينه السنالم ورسنالة  الرسنا ت هني الباقينة فني النناس، بين الناس، ولهنذا تجند  نَّ 

، وكنل واحندة منهنا دخلهنا منن التحرينف منا ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم ورسالة عيسى عليه السالم ورسالة محمند 
فُوا في دينهم حتى  صبحوا علنى ذينر ملنة إبنراهيم، و تبناع م دخلها، فكتباع إبراهيم وسنى منن حرَّ

اليهود الن على ذير دين موسى، و تباع عيسى عليه السالم الن على ذير دينن عيسنى، و تبناع 

 وجعل منهم طائفة واهرين بالحق يقومون به إلى قيام الساعة. هم الذين حفوهم هللا  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

 هذا ما يتعلق بالمسكلة الثالثة.

 :المسكلة الرابعة 
لسننالم بشنر يجننوز فنني حقهننم منا يجننوز فنني حننق البشنر ممننا هننو مننن األنبيناء علننيهم الصننالة وا  نَّ 

 بشر لكن يُوَحى إليه. ملسو هيلع هللا ىلصاِلِجبِلَّْة والطبيعة، ولهذا في القرآن يكثر وصفهم بكنهم بشر و ن  محمدا 
 و ما من جهة الذنوب والثام  و نجعل البحث هذا يعني ر س المسكلة منقسم إلى ثالثة  قسام:

 مراس والعاهات: من حيث األ القس  األول -
ً  فعند  هل السنة والجماعة  نَّ  ، وعنند األشناعرة شنديداً  الرسل واألنبياء يُبتَلَنوَن ويمرضنون مرضنا

 . نهم يمرضون ولكن بمرس خفيف و  يمرضون بمرس شديد
ََ  ملسو هيلع هللا ىلصابن مسعود دخل على النبي هذا ذلط بَي ِْن فإن    يعندي  -وقدالإ يدا رسدول ه إندي رراَ تُوَعد

ََ كما يوعَ رج ن مدنك )قال  -كديدة فيَ حمى  قدال ابدن مسدعودإ ذلدَ بدأن لدَ  (رجل إني رُوَع
 إلى آخر الحديث، واألنبياء يَُضاَعُف عليهم  و يشتد  عليه البالء بكنواع.  7(نع )رجرين؟ قال 

ي من جهة األمراس واألسقام التي   ت ثر على التبلي  وصنحة الرسنالة فنإنهم ربمنا  ُْبتلُنوا فن اً فإذ
  جسامهم و بدانهم بكمراس متنوعة شديدة.

 من جهة الذنوب:  ،القس  الناني-
 الذنوب  قسام: 

فمنهننا الكفننر وجننائز فنني حننق األنبينناء والرسننل  ْن يكونننوا علننى ذيننر التوحينند قبننل الرسننالة  -1
 والنبوة.

 فالذنوب قسمان كبائر وصغائر:  ،الثاني من جهة الذنوبو -2

 ممنوعننة فيمننا بعنند النبننوة والرسننالة؛ فلننيس فنني الرسننل مننن والكبننائر جننائزة فيمننا قبننل النبننوة ،
َمها عليهم الصالة والسالم بخالف من  جاز ذل  منن  اقترف كبيرة بعد النبوة والرسالة  و تَقَحَّ

  هل البدع. 

  ِالصنغائر علنى  نَّ والصواب  َ  ،الصغائر من األنبياء والرسل لَ عْ  ما الصغائر فََمنََ  األكثرون ف

                                                
 (6724(/ مسلم )5647البخاري ) 7
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 قسمين: 

 ائر م ثرة في الصدق؛ في صدق الحديث وفي تبلي  الرسنالة وفني األماننة، فهنذه صغ
  يجوز  ن تكون في األنبياء، واألنبياء منزهون عنهنا؛ ألجنل  نهنا قادحنة  و من ثرة فني 

 مقام الرسالة. 

 والثاني من األقسام صغائر مما يكون من طبائ  البشر في العمل  و فني النونر  و فني
و من جهة النقص في تحقيق  عال المقامات و شباه ذل ، فهذه جنائزة، و  ما  شبه ذل ،  

ََ فَتًْحدددا   ملسو هيلع هللا ىلص ننننزل علنننى نبينننه  نقنننول واقعنننة؛ بنننل نقنننول جنننائزة، وهللا  إِنَّدددا فَتَْحنَدددا لَددد

رَ 1ُمبِينًا) ََ َوَما تَأَخَّ َ  ِمْن ذَْنبِ ُ َما تَقَدَّ ََ َّللاَّ فنر هللا ذ ملسو هيلع هللا ىلص[ الينة، فنالنبي 2-1﴾]الفنتح:(ِليَْغِفَر لَ

 له ما تقدم من ذنبه وما تكخر.

  الخامسةالمسكلة 
 هي  ن  الرسول والنبي فيهم شروط  و  وصاف عامة جاءت في القرآن والسنة:

، فلنيس فني النسناء رسنولة و  نبينة، وإنمنا هنم وكذل  األنبياء ذكنوراً  الرسول يكون ذكراً  نَّ  َ  رور
 ذكور.
ون ويجتمعننون، وليسننوا مننن  هننل  نهننم مننن  هننل القننرى يعننني ممننن  الندداني يسننكنون القننرى ويتَقَننرَّ

 البادية يعني ممن يبدون كما جاء في آية يوسف.

َحتَّددى إِذَا اْسددتَْيئََس   الرسننول  بنند  ن يَُكننذَّب، فلننم يننكِت رسننول إ  وكُننذ ِب كمننا قننال   نَّ  النالددث

سُُل َوَظنُّوا رَنَُّهْ  قَْد كُِذبُوا َجاَءهُْ  نَْصُرنَا  [.110]يوسف:﴾الرُّ
مباحث النبوة والرسالة كثيرة متنوعة، وهذه يعني بعنس المسنائل المتعلقنة بهنا، وقند   تجند ذلن  

 ً  .في موض  واحد مجموعا
خاصة د ئل النبوة بحث مهنم، واعتننى بنه  ئمنة السننة والسنلف، وصننف  ،هذا البحث نَّ و ش   َ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي محمد  فيه عدد من العلماء في د ئل النبوة وفي آيات وبراهين
 إن شاء هللا. (وإنَّه َخاتَُ  األنبياِء، وإَِماُ  األتِْقيَاءِ نكتفي بهذا القدر، ونقف عند قوله )

 األسئلة

لتم  كثر وكينف تكنون المغنايرة فني صَّ العطف بالواو يقتضي المغايرة فهل فَ  يقول ذكرتم  نَّ  /1س

ََ آيَاُت اْلِكتَاِب َوقُْرآنإ مُ قوله تعالى    [؟1﴾]الحجر:بِينإ تِْل

 المغايرة نوعان: مغايرة في الذات، ومغايرة في الصفات. إ/  نا ذكرُت ل   نَّ 
القلننم  مغنايرة فني الننذ ات: تقنول هننذا قلنم وكتناب، هننذان قلنم وكتنناب، ُخنذ القلنم والكتنناب، معلنوم  نَّ 
لواو شيء في ذاته والكتاب شيء في ذاته، دخل محمد وخالد، هذا شنيء وهنذا شنيء، فنالعطف بنا

يقتضي المغايرة بين المعطنوف والمعطنوف علينه فني هنذه األمثلنة؛ مغنايرة ذات، هنذه ذات وتلن  
 ذات، هذا له حقيقة وهذا له حقيقة، هذا له ماهية وهذا له ماهية. 

النوع الثاني من المغايرة مغايرة في الصنفات:  ن يكنون المعطنوف والمعطنوف علينه فني الد لنة 
ََ ن ثمة فرق ما بنين الصنفات، كمنا ذكنر فني المثنال قولنه تعنالى  على مسمى واحد، ولكن يكو تِْلد

[، الكتنناب المبننين هننو القننرآن، لكننن العطننف فنني اخننتالف 1﴾]النمننل:آيَدداُت اْلقُددْرآِن َوِكتَددابإ ُمبِددينإ 

الصفات، فالقرآن سنمي قرآننا ألننه صنار مقنروءا، وسنمي كتابنا مبيننا ألننه يُكتنب فيسنتبين بنه كنل 

 [.89﴾]النحل:يَانًا ِلكُل ِ َكْيءإ تِبْ شيء كما قال  
ً  اً فإذ ، فهنذا وصنف لنه وهنذا حقيقة المصحف في كونه قرآنا ذير حقيقة المصحف فني كوننه كتابنا

إ وصنف لنه كمننا ذكرننا فنني الينة   ََ ِمددْن َرسُدولإ َوَر نَبِددي  [، فننالنبي 52﴾]الحنج:َوَمددا رَْرَسدْلنَا ِمددْن قَْبِلد

ن الرسنول والنبني العطنف لتغناير الصنفات، يكنون والرسول قند يجتمعنان فني شنخص واحند فيكنو
وقند يكنون هنننا  نبنئ بنإقر  و رسنل بالمندثر، ملسو هيلع هللا ىلصمقنام النبنوة ذينر مقنام الرسنالة كمنا نقنول فني نبيننا 

الرسول والنبي في الفرق ما بين الذاوت، الرسول واحند  حند المرسنلين والنبني المقصنود بنه نبني 
 آخر، وهكذا في نوائرها.
عون فيها إلى كتب اللغة ومن  ْمثَِلها فني الحنروف كتناب مغنني اللبينب عنن مثل هذه المباحث ترج
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 كتب األعاريب  بن هشام و مثل الكتب في حروف المعاني.
الكتب التي في د ئنل النبنوة منهنا كتناب د ئنل النبنوة ألبني نعنيم وقند طبن  مختصنرا فني مجلندين 

وفني كتنب الحنديث  بنواب  و كتنب تتعلنق معروف، ود ئل النبوة للبيهقي، ود ئل النبوة للبغوي، 
 بد ئل النبوة.

 ما معنى قول بعس السلف النبوة العلم والعمل، وهل هذا صحيح  م  ؟ /2س

إ/ الجواب  ن  هذا القول ليس بقول لبعس السلف بل قاله ابن حبان صاحب الصنحيح وذُل ِنَط فني 
 النبوة العلم والعمل. ذل  وهُِجَر بسبب هذه الكلمة؛ فإنه سُئَِل عن النبوة فقال

النبنوة ليسنت اصنطفاء واجتبناًء واختينارا إنمنا هني  الفالسنفة عنندهم  نَّ  وهذا كقنول الفالسنفة؛ ألنَّ 
وقيننل لننه مننا النبننوة؟ فقننال: العلننم والعمننل اتُِّهننَم  /كسننبية يكتسننبها الحكننيم، هننذا لمننا سننئل ابننن حبننان 

تابه فني الصنحيح علنى التقاسنيم واألننواع، ربما طال  بعس كتبها ولذل  َصنََّف ك /بالفلسفة وكان 
قننالوا إنننه تننكثر بمننا فنني المنطننق مننن الترتيبننات ونحننو ذلنن ، التقاسننيم واألنننواع كتنناب ابننن حبننان 
معننروف انننه ذيننر موجننود ولكنننه رتبننه الفارسنني ابننن بلبننان، وهننو المطبننوع رت بننه علننى األبننواب، 

 فنإنَّ  / ن ابن حبان سليم مما رمي به  ولكن نفس كتاب ابن حبان ليس على هذه البابة، لكن الواق 
ً  تصنيفه للكتاب لنيس مكخنذه مكخنذاً  ، ولكننه ر ى طنالب العلنم يعتمندون علنى منا فني الكتنب فلسنفيا

بحسننب ر يننه، بحسننب اجتهنناده فنني -وتركننوا الحفننو فصنننف لهننم كتابننا جمنن  فيننه صننحيح السنننة 
ب  على األبواب المعهودة حتى يُْحفَ  -التصحيح ْو رذبة فني الحفنو وتوجينه النناس وجعله ذير ُمبَوَّ

إلى الحفو وإلزام الطلبة بنالحفو، ومعلنوم  ن حسنن الونن بكهنل العلنم هنذا  ولنى منن إسناءة الونن 
 بهم.

و مننا قولننه النبننوة العلننم والعمننل يعننني  ن  النبننوة فيهننا كمننال العلننم وكمننال العمننل، وهننذا كمننا هننو 

يعنني  8(الحد  عرفدة)ن الحنج فقنال عن ملسو هيلع هللا ىلصمعروف في ذكر الشيء بكعوم صنفاته كمنا سنئل النبني 

و نها اصنطفاء و ن  النبني هنو منن  م  بقية األركان والشروط، فال يَْنِفي  ن النبوة وحي من هللا 

 وحي إليه ونحو ذل ،   ينفي ذل  وإنما ذكر الصفة التي يبلغها النبي؛ كمال العلم وكمال العمنل، 
 هذا للسلف فلينتبه لذل .، لكن ليس بقول  /وهذه ليست إ  في األنبياء، 

  شكل عليَّ قول : النبي قد يكون على ذير التوحيد قبل الرسالة؟ /3س

وينبهه؛ يعني منا فينه مشنكل فني ذلن ، قند  إ/ نعم النبي قد يكون على ذير ذل ، فيصطفيه هللا 

 يكون ذافال.

 لم تذكروا ما إذا كان هنا  رسول من الجن  و ؟ /4س

َوإِْذ   فننيهم رسننول وإنمننا الجننن تبنن  لسنننس فنني الرسننالة، كمننا قننال إ/ الصننواب إن الجننن لننيس 

ددا َحَضددُروهُ قَددالُوا رَْنِصددتُوا ََ نَفَددًرا ِمددْن اْلِجددن ِ يَْسددتَِمعُوَن اْلقُددْرآَن فَلَمَّ [، 29﴾]األحقنناف:َصددَرْفنَا إِلَْيدد

ََ  صنرفهم هللا جنل عننال إلنى محمند حتننى يسنمعوا الرسنالة   صنارف هننو هللا فال ﴾َوإِْذ َصددَرْفنَا إِلَْيد

دا قُِضدَي َولَّدْوا إِلَدى والمصروفون هم الجن لسماع الرسنالة، قنال   دا َحَضدُروهُ قَدالُوا رَْنِصدتُوا فَلَمَّ فَلَمَّ

قًا ِلَمدا بَدْيَن يََدْيدهِ 29قَْوِمِهْ  ُمْنِذِريَن)  (قَالُوا يَدا قَْوَمنَدا إِنَّدا َسدِمْعنَا ِكتَابًدا رُْندِزَل ِمدْن بَْعدِد ُموَسدى ُمَصدد ِ

ا ِ َوإِلَى َطِريقإ ُمْستَِقيمإ [ الينة، فندل  علنى  نهنم متبعنون لموسنى 30-29﴾]األحقاف:يَْهِدس إِلَى اْلَحق 

خوطبننوا بنذل ، فهننذا هنو الصننحيح فنني  ملسو هيلع هللا ىلصقبنل ذلنن ، متبعنون لعنبينناء، فلمنا جنناءت رسننالة محمند 

نِس رَلَْ  يَأْتِكُْ  ُرسُدالية، و ما قوله   [، المقصنود التغلينب 130﴾]األنعنام:ل  ِمدْنكُ ْ يَا َمْعَكَر اْلِجن ِ َواْْلِ
 الجنسين جنس واحد في التكليف. ألنَّ 

  رجو بيان بعس الكتب التي بحثت هذا الموضوع؟ /5س

فنني بيننان اليننات فنني تفسننير اليننات التنني فيهننا ذكننر النبننوة والرسننالة  قَ رَّ فَننهنذا الموضننوع تَ  إ/ إنَّ 
يننة كتننب كتابننة عويمننة فنني هننذا البنناب خاصننة فنني واليننات والبننراهين، وشننيخ ااسننالم ابننن تيم

المعجزات واليات والبراهين والفرق بين النبوة والرسالة فني كتابنه النبنوات، لكننه طوينل يحتناإ 
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 إلى اختصار من طالب علم يقربه لطالب العلم.

 ما ر يكم في عبارة  شرف األنبياء؟ /6س

 الشرف نوعان:  إ/ هذه العبارة ما جاءت في األحاديث، والشرف متنوع،
 شرف كسبي.  ▪
 وشرف نََسبي.  ▪

 وهذا من حيث تقسيم الشرف؛ يعني في تعريفه. 

فأندا خيدار مدن )إلى  ن قال  9(إن  ه اصطفى من قريش كنانة)قال  ملسو هيلع هللا ىلصالشرف النََّسبي: هذا النبي 

 . (خيار من خيار
 الشرف الكسبي  و شرف النبوة: هو الكمال، كمال العبودية، كمال الصفات.

وإن كننا   -فيه كمال الصفات؛ الصنفات الكاملنة التني صنار بهنا  كمنل منن ذينره  ملسو هيلع هللا ىلصنبينا محمد و
لكن هو اجتمعت فيه صنفات الكمنال، ولهنذا النناس  -نقول إنه  فضل من ذيره في جهة الموازنات

فنني حننديث الشننفاعة -يننكتون يننوم القيامننة إلننى كننل  ولنني العننزم مننن الرسننل فيمتنعننون مننن إجننابتهم 

لَهُ هللا  ملسو هيلع هللا ىلصويكتون إلى محمد  -المعروف  .  ملسو هيلع هللا ىلصبصفات لم يجعلها في ذيره  فيقول  نا لها، فقد َكمَّ

 الشرف هنا شرف الصفات، ولهذا يقول  هل العلم و شرف األنبياء والمرسلين. اً فإذ
ورفن  درجتنه  /وكان من مشايخنا العباد الزهاد  / مرشدوحدثني الشيخ عبد العزيز بن صالح بن 

كننان يقننر  علننى شننيخه الشننيخ عبنند هللا بننن عبنند اللطيننف، وكننان يقننول هننذه الكلمننة  فنني الجنننة،  نننه
والصالة والسالم على  شرف األنبياء والمرسلين فقال له  حد ااخوان هذه ما جاءت؛ يعني كينف 

فني المننام، فقنال لني  ننا  ملسو هيلع هللا ىلصيقنول فر ينت النبني  ،تقنول  شنرف األنبيناء والمرسنلين، فعومنت علينه
شرف المرسلين، وهنذه لهنا ُحكنم المنامنات التني هني للبشنرى، وإ  المعننى كمنا  شرف األنبياء و 
 ذكرت لكم صحيح.

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ هل  رسل للعرب رسول ذير محمد 6

 إ/ الجواب:  .
  .نكتفي بهذا القدر و سكل هللا لي ولكم التوفيق وصلى هللا وسلم على ونبينا محمد
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
ا خنوة اقتنرح  ن يكنون  ول الندرس خمنس دقنائق  سنئلة إمنا فيمنا مضنى  و فني قبل البدء بعنس 

ذيره؛ ألجل  ن يحضر الذين يصلون في  ماكن بعيدة، فما  دري، الحنق لكنم ينا النذين تحضنرون 
مبكرين، هو مناسنب  و  ؟ النذي عننده  ننه ذينر مناسنب يرفن  ينده، النذي ينرى  ننه ذينر مناسنب 

 يرف  يده. فكان إجماعا.
 فيه  سئلة عند ، انتهت؟ طي ب. طيب،
 األسئلة

قال: وهرت قبل فترة  شرطة تكلمت بالتفصيل على ما وقن  بنين الصنحابة منن فنتن، واسنم  /1س

 هذه السلسلة قصص من التاريخ ااسالمي، فما ر يكم فيها؟
كنان  إ/ لم  ستم  لها ولكن ذُِكَر لي من عدد من ااخوة  نَّ عليها مالحوات، والذي ذكر لي ذل 

يوردها ويناقش على األشرطة فإذا كانت   توافق طريقة  هل السننة فيمنا وقن  بنين الصنحابة منن 
 شجار وجب منعها حينئذ.

 ذكر األخ  ن  سماحة الشيخ يقول  نه منعناها، فالحمد هلل. فهذا شيء طيب.

حبات هنل تننار  العمننل بالكليننة مسننلم؛ تننار  األركننان وتننار  ذيرهننا مننن الواجبننات والمسننت /2س

 واألعمال الواهرة بالجوارح ؟
اايمنان يقن   العمل عند  هل السنة والجماعة داخل فني مسنمى اايمنان؛ يعنني  نَّ  إ/ الجواب:  نَّ 

   هُ على  شياء مجتمعة وهي ا عتقاد والقول والعمل، ولذل  من تر  جنس العمل فهو كافر؛ ألنَّن
 يصح  إسالم و  إيمان إ  بااتيان بالعمل.

ر وجود مطلق ا نقياد في القلب و  يوهر له  ثر على الجوارح؟ /3س  هل يُتََصوَّ

ا نقياد في  صله عقيدةً واجنب وهنو منن عمنل  هذا فرع المسكلة التي قبلها، فإنَّ  إ/ والجواب:  نَّ 
 على الجوارح؛ يعني حتى يعمل. القلب، و  يصح اايمان حتى يكون ا نقياد واهراً 

 ؟«ل  يعمل خيرا قط»الصحيح للحديث الذي في مسلم  ما هو التوجيه /4س
 لكل  جوابه. إ/ وردت عدة  حاديث بهذا اللفو، فينبغي  ن يُْحِضَر النص ألنَّ 

هل يشنترط فني مسنائل العقيندة معرفنة الندليل حتنى للعنامي، وهنل يسنوف التقليند فني مسنائل  /5س

 العقيدة؟
الشنروح، وينكتي إلينه بحنث إن شناء هللا  إ/ هذا بحث يطول سبق  ن تكلمنا عليها  ون فني بعنس

 في هذا الكتاب شرح العقيدة الطحاوية بإذنه تعالى.
 

داً َعْبُدهُ المصَطفى، ونبيُّه المْجتَبى، وَرُسولُهُ الُمْرتََضى.  وإِنَّ ُمَحمَّ
ِ العا  لَمين.وإنَّه َخاتُِم األنبياِء، وإَِماُم األتِْقيَاِء، وسي ُِد المرَسليَن، وَحبيُب رب 

 وُكلُّ َدْعوى النُّبوةِ بَعَدهُ فَغَيٌّ َوَهوى.

ياء. ِ والهدى، وبالنُّور والض ِ ِة الِجن ِ وَكافَّة الَوَرى بالحق   َوُهو المبعوُث إلى َعامَّ

دداً َعْبدُدهُ المصدَطفى، ونبيُّده المْجتَبدى، وَرسُدولُهُ تكلمنا علنى الجمنل األولنى وهني قولنه ) وإِنَّ ُمَحمَّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص( ىالُمْرتَضَ 

بنه ُختمنت النبنوة،  ملسو هيلع هللا ىلصمحمندا  ( وهنذه الجملنة فيهنا تقرينر  نَّ وإنَّده َخداتُِ  األنبيداءِ ووقفنا عنند قولنه )
 .( يعني الذي َختََمُهْم فصار خاتِما لهم، ليس بعده  حدوإنَّه َخاتُِ  األنبياءِ )

 ً الخارجنة عنن حتنى الطوائنف الخارجنة  و الفنرق  وهذا ُمْجَم ه عليه بين طوائف هذه األمنة جميعنا
الثنتين والسبعين فرقة كالجهمينة والرافضنة و شنباه هن  ء منن المتقندمين فنإنهم مقنرون بنكن بَعثنة 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصخاتم األنبياء وخاتم المرسلين  ملسو هيلع هللا ىلصبها ُختمت النبوة و نه  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 
فهذا إجماع، وقد ادََّعْت طوائف خالف هذا؛ ادَّعت طوائف من المعاصرين كالقاديانينة و شنباههم 

 .هذاخالف 
النبوة قد   تُختم وهنذا سنيكتي لنه البحنث إن شناء هللا فيمنا نعنرس  وبعس المتقدمين  شار إلى  نَّ 

من مسائل، ولكن   يُْنَسُب إلى طائفة عامة، ولكن قد يكون نُِسَب إلى بعس األشنخاص  و بعنس 
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 األفراد المنتسبين إلى الفلسفة  و الغلو  و  شباه ذل .
 ( َخاتُِ  األنبياءِ وإنَّه ) /فقول الم ل  
هذا كما قلنا مجم  عليه لد لة القرآن والسنة على ذل  واجماع  هنل السننة علينه،  ملسو هيلع هللا ىلصيعني النبي 

ِ َوَخداتََ  النَّبِي ِدينَ   قال ربنا  د  رَبَا رََحدإ ِمدْن ِرَجداِلكُْ  َولَِكدْن َرسُدوَل َّللاَّ [، 40﴾]األحنزاب:َما َكاَن ُمَحمَّ

اء بفتح التاء؛ ) ﴾نَّبِي ِينَ َوَخاتََ  ال قر  قوله  (، وقنر  البناقون َوَخداتََ  النَّبِي ِدينَ عاصم وحده من بين القر 
( وبكحد القراءات كان يقر  الطحناوي ولنذل  اخترننا الكسنر علنى الفنتح َوَخاتَِ  النَّبِي ِينَ من السبعة )

 . / تباع الي قراءة الية على ما يقر  به المصنف 
كثينرين إذا  منن طنالب العلنم إلنى التنبنه إلينه وإلنى التنبينه علينه، وهنو  نَّ وهذا موضوع يحتناإ * 

 ً   و حققوا رسائل ضبطوا اليات بما يقر  به المحقق  و يقر  به الباحث.  نشروا كتبا
حنق الم لنف  ن تُنوِرَد الينة بحسنب قراءتنه، فنإذا عُِرفَنْت قراءتنه التني كنان يقنر   وهذا ذلط؛ ألنَّ 
الية على نحو ما كان يقر ، فنإن كنان يقنر  بحفنص فتُثبنت علنى حفنص، وإن كنان  بها، فإنه تُوَردُ 

 كذل ، وإن كان يقر  على قراءة ناف  فتثبت كذال ، وهكذا.  تْ تَ بِ ثْ يقر  بكبي عمر  ُ 
بعنس العلمناء يُنوِرُد آينة وينذكر وجنه ا سنتد ل، وقند   ينذكره فيقن   فينبغي التنبه فني ذلن ؛ ألنَّ 

 النندليل   يطننابق القضننية التنني تُْبَحننْث، وذلنن  مننن جهننة  نَّ  جننه ا سننتد ل  و  نَّ و إشننكال فنني  نَّ 
 الية على نحو ما يقر  هو، ولذل  يق  في إشكال.  دَ الناور  و المحقق  و الناشر  ورَ 

 ً  متنوعة  و ينشرون ينبغي لهم العناية بهذا األمر.  وهذه بالمناسبة قضية كبيرة فالذين نشروا كتبا
منها إذا نشروا تفسيرا للقرآن فإنهم قد يجعلون التفسير بقراءة ليسنت هني قنراءة الم لنف، و عوم 

نِة طبعنات ابنن كثينر، فنإن ابنن كثينر الحنافو المفسنر لنم يكنن يقنر  بقنراءة حفنص عنن  كما في عامَّ
 عاصم، وكما في ذير ذل . 

ة لكتننب الحننديث، معلنوم  نهننا رواينات، والروايننات مختلفن ،كتنب الحننديث ،وكنذل  فنني كتنب السنننة
فالبخاري له روايات متعددة، و بو داوود له روايات قد تكون عن  بي داوود نفسه وقد تكون عنن 

 ً للكتاب يخالف النص الذي شرح علينه الشنارح،  من تلقى عنه باختالف، فيكتي الناشر ويثبت نصا
لبخناري المثبنت ولهذا كل النشرات  و الطبعات لكتاب فتح البناري ليسنت موافقنة لرواينة صنحيح ا

ً  /الحافو ابن حجر  معها، فإنَّ  من  نسنخ  لم يشرح البخاري على واحدة من الروايات المثبتنة طبعنا
األمنر فني صنحيح  هُ رَّ فتح الباري وهذه المسكلة ينبغي لطنالب العلنم  ن يتنبهنوا عليهنا. وُخنْذ منا َجن
َب  /سنلماً مسلم حيث  دخل بعس الناشرين التبويب في داخل صحيح مسنلم، وكنكَنَّ م هنو النذي بَنوَّ

ب كتابننه وإنمننا جعلنه كتبننا، و مننا التبوينب الننداخلي فإنننه مننن  /مسننلما  صنحيحه، ومعلننوم  نَّ  لنم يبننو 
فني  و  ،كنذا بلطالب العلم  ن يقول رواه مسلم في كتاب صنفة القيامنة بناصن  الشراح فال ينبغي 

 .10كتاب الصالة باب كذا، ألنَّ التبويب ليس من صنعه والكتب 
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