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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 مقدًٌمة

نا هم رسولي مي دَّ قى كأصفيائو، كالذين مي الـ على أنبياء هللا الة كالسَّ العا١تُت، كالصَّ  هلل ربًٌ  اٟتمدي 
 اٟتبيب ملسو هيلع هللا ىلص. 

هم أئمةن لى عى و، كجى اصطفاىم لتبليغ رساالتً  عباده، فاهلل تعاذل كأشرؼي  ،خلقو فأنبياء هللا ىم صفوةي 
 بيلة. بة النَّ يًٌ الطَّ  اٟتة، كاألخالؽً يف اإلدياف بو، كيف األعماؿ الصَّ  اسي دم هبم النَّ تى قٍ يػى  ،يف ا٠تَت كقدكةن 

هم تى تطاكؿ على ذكاهتم كنعى  نٍ فات اليت حيظيوا هبا، فإفَّ من أىل الكفر كالعناد مى كمع ىذه الصًٌ 
  عصمةى يف ىذا البحث ا١تتواضع أف أبُتًٌ  فأحببتي  عنها. يقةً لً ا٠تى  اس منها، كأبعدي النَّ  ىم أبرأي  أبخالؽو 

  افًتاءهكالذم توذلَّ  ،ضيف إليهم من السُّوءب كأي سً كني  ٟتق هبما أي ىؤالء األنبياء األصفياء األتقياء ٦تَّ 
  . كالضَّالؿ كافقهم من أىل البدع نٍ صارل، كمى النَّ  ؿي الَّ اليهود كضي  عليهم أحباري 

دراسة مقارنة – عصمة األنبياء بُت أىل الكتاب كأىًل اإلسالـ))كجعلت البحث بعنواف: 
 و ٝتيع قريب ٣تيب.لع عليو، إنَّ قرأه كاطَّ  نٍ راجيان من هللا تعاذل أف ينفعٍت بو كمى  ؛((كٖتليل
 أٚتلها يف اآليت:  ؛ا دعاين للكتابة فيو أسبابه ك٦تَّ 

 عن أعراضهم.  بُّ كالذَّ  ،بياف مكانة األنبياء/ أ
 صارل ككيدىم ألنبيائهم. / بياف خبث اليهود كالنَّ ب
 الكتاابت يف ىذا ا١توضوع ا١تهم.  ةي / قلَّ ج
قد طا٢تا  اليت يعتمدكف عليها سةكتبهم ا١تقدَّ   كإثبات أفَّ  ،صارل/ إثبات أكاذيب اليهود كالنَّ د

 فأصبحت ال قيمة ٢تا عند هللا تعاذل.  ؛كالعبثي  التحريفي 
 .ٛتى هللا كتاب ا١تسلمُت العظيم من التحريف كالتبديل / استشعار نعمة اإلسالـ أبفٍ ق

 منهجي يف البحث: 
ا١تقارانت بُت كالـ أىل الكتاب كأىل اإلسالـ  عليو يف ىذا البحث ىو عقدي  ا١تنهج الذم سرتي 

 ،من كتبهم ا١تعتمدة -)اليهود كالنصارل(– جوع إذل أقواؿ أىل الكتابيف عصمة األنبياء، مع الرُّ 
 هم كشرائعىهم.كاليت يستقوف منها تعاليمى 

واؿ أىل البدع، قألصفحان  رى كٍ الذًٌ  ة كأضربي مى صٍ العلم ا١تعتربين يف العً  كما أين أذكر أقواؿ أىل
 صارل يف القوؿ بعدـ عصمة األنبياء.كافق اليهود كالنَّ  نٍ من أىل البدع مى  ال عربة أبقوا٢تم، ألفَّ  وألنَّ 

أـ  ؟اس يف ىل تعصي األنبياء عليهم السالـاختلف النَّ ): -رٛتو هللا–اىرم يقوؿ ابن حـز الظَّ 
غائر وف هللا يف ٚتيع الكبائر كالصَّ صي عٍ يػى صلى هللا عليهم كسلم رسل هللا  فذىبت طائفة إذل أفَّ  ؟ال
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ب الباقالين يًٌ بن الطى اكقوؿ  ،ة من ا١ترجئةاميَّ كىذا قوؿ الكرَّ  ،بليغ فقطيف التَّ  الكذبى  احاش عمدان 
     .(ُ)(صارلكىو قوؿ اليهود كالنَّ  ،كمن اتبعو ،من األشعرية

 مشكلة البحث: 
صارل اليت تقدح يف عصمة األنبياء، مع صوص عند اليهود كالنَّ تكمن مشكلة البحث يف كثرة النُّ 

 التناقضات كاالختالفات بُت ىذه الكتب. 
تبت هبا،  غة اليت كي ابللُّ  عارؼو  مو منها حيتاج إذل مًتجًٌ  معرَّبة، كاألخذي  بعض الكتب غَتي  كما أفَّ 

  .-مثالن – (ِ)ككتاب التلمود
 إف شاء هللا تعاذل.  ،صوص ا١تعرَّبة، ففيها غنية ككفايةكلذلك اقتصرت على النُّ 

 أسئلة البحث: 
 ىذا البحث سيجيب عن األسئلة التالية: 

  ة عند علماء اإلسالـ؟مى صٍ معٌت العً ؤاؿ األكؿ: ما السُّ 
  ؟معان  كالكبائرغائر أـ يف الصَّ  ؟فقط الكبائرة تكوف يف مى صٍ ىل العً ؤاؿ الثاين: السُّ 
  ة األنبياء؟مى صٍ عً  نٍ أىل الكتاب مً  ؤاؿ الثالث: ما موقف علماءالسُّ 
 ة األنبياء؟مى صٍ يف بياف عً  اإلسالـ علماءد ؤاؿ الرابع: ما ىي جهو السُّ 

 السؤاؿ ا٠تامس: كيف ييردُّ الشُّبو الواردة يف عدـ عصمتهم؟
        ىيكل البحث: 

 كخا٘تة.  ،مباحثٜتسة ك  ،مةالبحث يف مقدًٌ جعلت 
 ،مع بياف مشكلة البحث ،منهجي فيو رً كٍ كأسباب اختياره، كذً  ،اف أمهية ا١توضوعمة يف بيا١تقدًٌ 

 كأسئلتو، كىيكًلو.
 مطالب: ثالثة. كٖتتو حدًٌىا كبيافي  ،ةمى صٍ ا١تبحث األكؿ: تعريف العً 

  ة لغةن مى صٍ معٌت العً  ا١تطلب األكؿ:
 منها مةي كٍ كاٟتً  ،شرعان ة مى صٍ ا١تطلب الثاين: معٌت العً 

 ة األنبياءمى صٍ طلب الثالث: حدكد عً ا١ت

                                                           

 ، نشر مكتبة اخلاجني، القاىرة.       ٕ/ٗالفصل يف األىواء وادللل والنحل، أبو دمحم علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاىري  (ٔ)

 بعد التلمود من كتب اليهود ادلعظمة، ومعناه: القانون أو الشريعة الشفهية اليت كان يتناقلها احلاخامات الفريسيون من اليهود سرَّاً جيلً  (ٕ)
جيل، مث إهنم خلوفهم عليها من الضياع دونوىا، وكان تدوينها يف القرنٌن األول والثاين بعد ادليلد، وأطلق عليها اسم ادلشناة. مث 

رحت فيما بعد ىذه ادلشناة ومسي الشرح مجارا. مث أطلقوا على ادلنت وىو ادلشناة مع الشرح وىو مجار ))التلمود((. انظر: دراسات ش
، نشر مكتبة العلوم واحلكم، ادلدينة ادلنورة، ادلملكة العربية السعودية، ط: األوىل ٚٛيف األداين، د. سعود بن عبد العزيز احللف ص: 

           ه.  ٗٔٗٔعام 



ٖ 
 

 ة األنبياء. كفيو مطلباف: مى صٍ ة على عً قلية كالعقليٌ بحث الثاين: األدلة النٌ ا١ت
 قليةا١تطلب األكؿ: األدلة النٌ 

 ةا١تطلب الثاين: األدلة العقليٌ 
 :ف أبىل الكتاب. كٖتتو مطلباف: التعريا١تبحث الثالث

  األكؿ: التعريف ابليهودا١تطلب 
  ا١تطلب الثاين: التعريف ابلنصارل

  ب من عصمة األنبياء. : موقف أىل الكتاا١تبحث الرابع
 من كالـ أىل العلم دكد عليهاكالرُّ  ،بهات حوؿ عدـ عصمة األنبياءشُّ : ا١تبحث ا٠تامس

  .وصياتالنتائج كالتَّ  تشتمل على أىمًٌ خا٘تة: ك 
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  كبياف حدًٌىا ،ةمى صٍ ا١تبحث األكؿ: تعريف العً 
 مطالب: كٖتتو ثالثة

 ة لغةن مى صٍ ا١تطلب األكؿ: معٌت العً 
قاؿ تعاذل:  ،، كاٟتفظنع، كالوقاية، كىذه ا١تادة يدكر معناىا على ا١ت(مصى عى )مأخوذة من مادة  العصمة لغةن 

 .ُ()من الناس كحيميكى  ككدينعي ك حيفظي  [ أم:ٕٔ]سورة ا١تائدة، اآلية:  ژ کژ  ژ    ڑ  ڑ  ژ
ا أىصلي مىٍعٌتى اللُّغىة ،كالًعٍصمىة ي ابلكىٍسر ا١تىٍنع)م: دً يٍ ؿ الزَّبً قا مثَّ  ،الرٍَّبطي  الًعٍصمىةكيقاؿ أصلي  ،ىىذى

 ،ككىقىاهعىصىمو يػىٍعًصمو عىٍصمنا منػىعىو  ،هللًا عىٍبدىه أف يػىٍعًصمىو ٦تَّا يوبًقيوكًعٍصمىة ي  ،صارت ٔتىٍعٌتى ا١تىٍنع
ٍنػىعيًٍت من تػىٍغرًيًق ا١تاءً  :أم [ّْ]سورة ىود، اآلية:   ژ  ۇڭ  ڭ  ڭ ژ : كقػىٍوليو تىعاذلى  ۆ    ژ ك ،ديي

  .(ِ)(ال مانعى  :أم [ّْ]سورة ىود، اآلية:  ژۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ 
 كاٟتكمة منها ،صمة شرعان ا١تطلب الثاين: معٌت العً 

  ا جاء يف تعريفها ما يلي: ك٦تَّ  كا١تعٌت كاحد. ،تعريفهاالعصمة شرعان اختلفت عبارات أىل العلم يف 
ين إمنا ىو ا١تنع من ا١تعاصي(مى صٍ : )العً -رٛتو هللا– قاؿ ابن قتيبة  .(ّ)ة يف الدًٌ

 .(ْ)(ن منهااجتناب ا١تعاصي مع التمكُّ  ة ملكةي مى صٍ العً ): -رٛتو هللا– اكما١تنَّ  قاؿك 
ىم أٌكالن ٔتا خىصَّهيم ًبًو من صىفاًء ًعٍصمىة ي ) :-رٛتو هللا– كقاؿ الرَّاًغب هللًا تىعاذلى األنبياءى ًحٍفظيو إَّيَّ

مث ًِبٍنزاًؿ  ،كتػىٍثًبيًت أٍقداًمهم مث ابلنٍُّصرىةً ، لنػٍَّفًسيَّةمثيَّ ٔتىا أىكالىىيم من الفىضىاًئًل اًٞتٍسًمية كا ،(ٓ)اٞتىوىاًىر
  .(ٔ)(ابلتَّوفيقً كْتًٍفًظ قيلوهًبم  ،السًَّكينىة عليهم

 -على نبيًٌنا كعليهم الصالة كالسالـ-مة األنبياء صٍ كعً : )-رٛتو هللا– كقاؿ اٟتافظ ابن حجر
 كينة.صرة كالثبات يف األمور، كإنزاؿ السَّ فيسة، كالنُّ حفظهم من النقائص، كٗتصيصهم ابلكماالت النَّ 

 .(ٕ)غَتىم بطريق اٞتواز( العصمة يف حقًٌهم بطريق الوجوب، كيف حقًٌ  كالفرؽ بينهم كبُت غَتىم أفَّ 
ـي قيدرة ً  :(ٖ)ا١تتكلمُت ًعٍندى  ي الًعٍصمىةك   .(ٗ)أك خيليقه مىاًنعه غىَتي ميٍلًجئو  ،ا١تىٍعًصيىةعىدى

                                                           

 ، حتقيق: خالد عبد الرمحن العك، نشر دار ادلعرفة، بًنوت. ٕ٘/ٕمعامل التنزيل، أبو مسعود البغوي  (ٔ)

 ، نشر دار اذلداية.   ٓٓٔ/ٖٖاتج العروس، دمحم مرتضى احلسيين الزبيدي  (ٕ)

 ه.    ٜٖٚٔاجلبوري، نشر مطبعة العاين، بغداد، عام ، حتقيق: د. عبد هللا ٕٖٗ/ٔغريب احلديث، عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري  (ٖ)

 ه.  ٓٔٗٔ، حتقيق: د. دمحم رضوان الدابة، نشر دار الفكر ادلعاصر، بًنوت، ط: األوىل، ٙٔ٘التعاريف، عبد الرؤوف ادلناوي ص:  (ٗ)

      . ٚٓٚاجلواىر مجع جوىر، واجلوىر معناه النَّفس النَّاطقة. انظر: ادلصدر نفسو ص:  (٘)

    ، حتقيق: دمحم سيد كيلين، نشر دار ادلعرفة، بًنوت، لبنان. ٖٖٚص: ، أبو القاسم احلسٌن بن دمحم ادلشهور ابلراغب األصفهاين ادلفردات (ٙ)

 ، حتقيق: زلب الدين اخلطيب، نشر دار ادلعرفة. ٚٛٗ/ٓٔفتح الباري، أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقلين،  (ٚ)

تكلمٌن نسبة إىل علم الكلم، وىو العلم الذي يبحث يف الكلم يف العقادد الدينية عن طريق األدلة العقلية، وجعلها أصًل لؤلدلة ادل (ٛ)
، حتقيق: عبد الرمحن محًنة، نشر دار اجليل، لبنان، ط: ٖٔ/ٔادلواقف، عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي النقلية. انظر: 

 ، نشر دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت. ٛ٘ٗقدمة، عبد الرمحن بن خلدون ص: ه، وادلٚٔٗٔاألوىل، 

 م.     ٜٔٗٔ، حتقيق: عدانن درويش، ودمحم ادلصري، نشر مؤسسة الرسالة ٘ٗٙكتاب الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفومي ص:  (ٜ)
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طرار ا١تنايف لالبتالء كإال يلـز االضًٌ  ،إذل تركها غَت ملجئ ،ا١تعصيةأم: مانع من ارتكاب 
 . (ُ)كاالختبار

 ،هه كأصفياءى دينحها هللا تعاذل أنبياءى  ،ة ىبةه رابنيَّةه مى صٍ العً  ة أفَّ مى صٍ للعً  ىذه التعاريف فتبُتَّ من
      ا١تنكرات. يف ًفٍعًل ا٠تَتات كترؾً  هبم التَّأسي كاالقتداءي  ليحصلى 

 رع نوعاف: ة يف الشٌ مى صٍ كالعً قلت: 
صاص أك من ىتكها فعليو القى  ، ْتيثكىي اليت يثبت هبا لإلنساف قيمةن  مة؛األكذل: العصمة ا١تقوًٌ 

مىٍن قػىتىل معاىىدان ))، كيف قولو: (ِ)((عصموا مٍت دماءىم كأموا٢تىم))ة، كىي ا١تذكورة يف قولو ملسو هيلع هللا ىلص: يى الدًٌ 
  .(ّ)((ةنَّ دل يػىرىح رائحة اٞتى 

ة  .(ْ)ىتكها آٙتان  نٍ ل مى عى كىي اليت ييٍ  ؛الثانية: العصمة ا١تؤٙتًٌ
 ىتكها آٙتان.  نٍ ل مى عى النوع الثاين كىي اليت ييٍ كا١تقصود ىنا 

على االقتداء  النفوس الطيًٌبة ٣تبولةه  ألفَّ  أسي كاالقتداء،هبم التَّ  كمة من عصمة األنبياء حىت حيصلى كاٟتً 
 ي لكالمهم. صغً عنهم، كال تى  ري في نػٍ النفوس ا١تؤمنة تػى  فإفَّ  ،ذائل كالقبائحٓتالؼ أصحاب الرَّ  ،دكاتابلقي 

و القاذكرات شبً ألهنا قاذكرات معنوية، كىي تي  ؛(ٓ)اىا النيب ملسو هيلع هللا ىلصالذنوب قاذكرات كما ٝتَّ  كألفَّ 
 !!، فكيف يوز نسبتها إذل األنبياء؟يةجاسات اٟتسًٌ كالنَّ 

فوس إذا كانت يف النُّ  يب أثره : )كىل سيكوف لكالـ النَّ "النبوة كالنبوات"يقوؿ الصابوين يف كتابو 
  . (ٔ)(!!وبقات كاآلاثـببعض ا١تي  و ملوَّثةن ، أك كانت حياتي نةو سى حى  غَتى سَتتو 

 ا١تطلب الثالث: حدكد عصمة األنبياء
رؾ كالكفر، كالقبائح؛ كالٌزان كشرب ا٠تمر، األنبياء معصوموف من الشًٌ  اتفق أىل العلم على أفَّ 

بليغ، فال يقع منهم نسياف لتشريع قبل كالسَّرقة، كمعصوموف من ا٠تطأ يف التحمُّل كاألداء كالتَّ 
 التبليغ، كال يكتموف شيئان من التشريع. 

                                                           

    ، نشر دار الفكر، بًنوت.  ٕٓٓ/ٖ تيسًن التحرير، دمحم أمٌن ادلعروف أبمًن ابدشاه (ٔ)

(، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا، نشر ٕ٘حديث رقم ) ٚٔ/ٔأخرجو البخاري يف صحيحو، دمحم بن إمساعيل بن إبراىيم البخاري  (ٕ)
 (، حتقيق: دمحمٕٔحديث رقم ) ٕ٘/ٔه، ومسلم يف صحيحو، مسلم بن احلجاج النيسابوري ٚٓٗٔدار ابن كثًن، ط: الثالثة، عام 

    فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت.    

(، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا، ٜٜٕ٘حديث رقم ) ٘٘ٔٔ/ٖأخرجو البخاري يف صحيحو، دمحم بن إمساعيل بن إبراىيم البخاري  (ٖ)
    ه.   ٚٓٗٔالبغا، نشر دار ابن كثًن، ط: الثالثة، عام 

 ه.  ٘ٓٗٔحتقيق: إبراىيم األبياري، نشر دار الكتاب العريب، بًنوت، عام  ،ٜ٘ٔص:   بن دمحم اجلرجاين،لتعريفات ، الشريف علي بن دمحما (ٗ)

، حتقيق: زلب الدين ٚٛٗ/ٓٔكما يف قولو ملسو هيلع هللا ىلص: ))اجتنبوا ىذه القاذورات اليت هنا هللا عنها(( أورده احلافظ ابن حجر يف فتح الباري  (٘)
 دلعرفة، بًنوت، وعزاه إىل مستدرك احلاكم، وموطأ اإلمام مالك. الدين اخلطيب، نشر دار ا

، وىو حبث موثق ٘-ٗ، وانظر: عصمة األنبياء، دمحم كاظم دمحم خلف الدبلمي ص: ٖٚالنبوة والنبوات، دمحم علي الصابوين، ص:  (ٙ)
   ضمن موقع األلوكة على شبكة ادلعلومات االنرتنت. 



ٙ 
 

بوة رؾ قبل النُّ صمة األنبياء من الكفر كالشًٌ ة على عً مَّ إٚتاع األي  -رٛتو هللا–كقد نقل اإليي 
 .   (ُ)ة على عصمتهم منو قبل النُّبوة كبعدىا(مَّ حيث قاؿ: )كأما الكفر فأٚتعت األي  ؛كبعدىا

 . ِ()رائع يف عصمتهم عنو(: )فما كاف منها كفران فال نعلم خالفان بُت أرابب الشَّ -رٛتو هللا–كقاؿ اآلمدم 
: )ففي اٞتملة كلُّ ما يقدح يف نبوهتم كتبليغهم عن هللا -رٛتو هللا–كقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 

 . (ّ)فهم متفقوف على تنزيههم عنو(
 من أىل البدع كالضَّالؿ، كىم:  الوقوع يف الكفر إال طوائفه كدل خيالف يف عصمة األنبياء من 

ر في كٍ و يى هللا أنَّ  مى لً عى  ا٠توارج؛ حيث قالوا: ّتواز بعثة نيبٌو  نٍ : أتباع انفع بن األزرؽ مً (ْ)/ األزارقةُ
 . (ٓ)بعد نبوتو

ٕتويزىم صدكر فهو كفر، مع  دي وجى يي  ذنبو  كلَّ   ا٠توارج؛ حيث اعتقدكا أفَّ  نٍ مً  (ٔ)ة/ الفىٍضليَّ ِ
 .  (ٕ)وب عن األنبياءني الذُّ 

 كلَّ  أفَّ ) :أنو كاف يقوؿ ٖ()لمناين قاضي ا١توصالسَّ / ذكر ابن حـز يف كتابو "الفصل" عن أيب جعفر ّ
  . ٗ()(ركافي كٍ يى  كجائز عليهم أفٍ  :قاؿ .الكذب يف التبليغ فقط احاش ،سلفإنو جائز على الرُّ  لَّ جى  أك دؽَّ  ذنبو 
الكفر ٥تافة ا٢تالؾ، كعلَّلوا ذلك بقو٢تم:  م قد جوَّزكا على األنبياء إههارى : فإهنَّ (َُ)/ الرَّافضةْ

ۀ                 ژ  فس يف التهلكة كىو حراـ، لقولو تعاذل:إذا كاف إههار اإلسالـ يؤدم إذل القتل كاف إلقاءن للنَّ 

                                                           

 ه.   ٚٔٗٔ، حتقيق: عبد الرمحن محًنة، نشر دار اجليل، لبنان، ط: األوىل، ٕٙٗ/ٖادلواقف، عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي  (ٔ)

    ه. ٗٓٗٔ، حتقيق: د. سيد اجلميلي، نشر دار الكتاب العريب، بًنوت، ط: األوىل، عام ٕٕ٘/ٔإحكام األحكام، علي بن دمحم اآلمدي  (ٕ)

  ه.ٙٓٗٔ، حتقيق: د. دمحم رشاد سامل، نشر مؤسسة قرطبة، ط: األوىل، عام ٕٚٗٔ/، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين سنة منهاج ال (ٖ)
      ه.ٕٔٗٔ، نشر دار الكتب العلمية، بًنوت، عام ٚ/ٖالتفسًن الكبًن، فخر الدين  دمحم بن عمر التميمي الرازي وانظر: 

قاىر من طوادف اخلوارج ينسبون إىل انفع بن األزرق احلنفي ادلكي، وكانوا يرون كفر سلالفيهم من ىذه األمة. انظر: الفرق بٌن الفرق، عبد ال األزارقة (ٗ)
   م.  ٜٚٚٔ، نشر دار اآلفاق اجلديدة، بًنوت، ط: الثانية، عام ٕٙالقاىر بن طاىر بن دمحم البغدادي ص: 

 ه.    ٗٓٗٔ، حتقيق: د. سيد اجلميلي، نشر دار الكتاب العريب، بًنوت، ط: األوىل، عام ٕٕ٘/ٔدي إحكام األحكام، علي بن دمحم اآلم (٘)

، حتقيق: ىلموت ٖٔ٘الفضلية من طوادف اخلوارج، ينسبون إىل فضل الرقاشي. انظر: مقاالت اإلسلميٌن، علي بن إمساعيل األشعري ص:  (ٙ)
، حتقيق: د. دمحم رشاد ٕٛٔٗ/، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين الثالثة، ومنهاج السنة  ريرت، نشر دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت، ط:

        ه.ٙٓٗٔسامل، نشر مؤسسة قرطبة، ط: األوىل، عام 

       ه. ٙٓٗٔنشر مؤسسة قرطبة، ط: األوىل، عام ، حتقيق: د. دمحم رشاد سامل، ٕٚٗٔ/منهاج السنة النبوية، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين  (ٚ)

ه. انظر: سًن أعلم النبلء، أبو عبد هللا دمحم ٗٗٗالباقلين، تويف سنة ابن الطيب من أعلم احلنفية، وكان على مذىب األشاعرة يف األصول، تتلمذ على  (ٛ)
نعيم العرقسوسي، نشر مؤسسة الرسالة، بًنوت، ط: التاسعة، عام  ، حتقيق: شعيب األرنؤوط ودمحمٕ٘ٙ-ٔ٘ٙ/ٚٔدمحم بن أمحد بن عثمان بن قادياز 

             ه.ٕٔٗٔ

 ، نشر مكتبة اخلاجني، القاىرة.       ٕ/ٗالفصل يف األىواء والنحل وادللل، أبو دمحم علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاىري  (ٜ)

اثين  الرافضة مسوا بذلك لرفضهم إمامة زيد بن علي بن احلسٌن، ويطلق عليهم الشيعة اإلمامية االثنا عشرية، العتقادىم أن اإلمامة زلصورة يف (ٓٔ)
ام الغادب، عشر إمامًا من آل البيت، وال خترج عنهم إال بظلم، وأوَّل أدمتهم عليٌّ هنع هللا يضر، وآخر أدمتهم دمحم بن احلسن العسكري، وىو اإلم

يٌن، ومهديهم ادلنتظر الذي يعتقد الرافضة أنو سيخرج يف آخر الزمان، فيمؤل األرض عداًل بعد أن ملئت َجورًا وظلماً. انظر: مقاالت اإلسلم
 بن عبد الكرم ، حتقيق: ىلموت ريرت، نشر دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت، ط: الثالثة، وادللل والنحل، دمحم٘ٙعلي بن إمساعيل األشعري ص: 

   ه.    ٖٔٗٔ، نشر دار الكتب العلمية، بًنوت، ط: الثانية، عام ٘ٚٔ -ٖٙٔ/ٔالشهرستاين 
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اإلسالـ حرامان كاف إههار [، كإذا صار إههار ُٓٗ]سورة البقرة، اآلية:  ژ  ہہ ۀ  ہ  ہ   
 .   (ُ)الكفر كاجبان 

بعد  دمٍ مث إفَّ العلماء اختلفوا فيما عدا ذلك من الذُّنوب، ىل ىم معصوموف منها على سبيل العى 
 ، أـ ال؟ ك٤تصَّل ىذه األقواؿ ثالثة: بوةالنُّ 

م معصوموف من الكبائر بعد  غائر عمدان الكبائر كالصَّ ، فال تصدر منهم ّ()غائركالصَّ  (ِ)القوؿ األكؿ: أهنَّ
  .بوةبعد النُّ 

 مة معناىا: ا١تنع مطلقان، كىذا يشمل ا١تنع من ٚتيع ا١تعاصي كبَتًىا كصغَتىا.صٍ العً  كىؤالء استدلوا أبفَّ 
إذل  بى سى نى  نٍ مى  فسقط قوؿي كأيٌده بقولو: ) -رٛتو هللا–اىرم كىذا القوؿ ماؿ إليو ابن حـز الظَّ 

 ،ف هبا أصالن ديوىوًٌ  ٢تم شبهةه  قى بٍ دل يػى  إذ؛ د صغَتىا ككبَتىامٍ نوب ابلعى من الذُّ  شيئان الـ األنبياء عليهم السَّ 
هللا نعمتو على  كمن الباطل احملاؿ أف يتمَّ  .(ْ)بذم ا٠تويصرة قيواكٟتىى  ،كإذ قد قامت الرباىُت على بطالهنا

إذ  ؛بل انقصة هللا تعاذل عليو اتمةن  إذ لو كاف ذلك ١تا كانت نعمةي  ؛رغي  كما صى كيعصي هللا ٔتا كربي  على عبدو 
صول يف االستهزاء برسل هللا صلى الغاية القي  غى لى كلقد بػى  ملسو هيلع هللا ىلص، رسوؿ هللا رى كما كقػَّ  ...فيو ىخذلو فيما عص

كال  ،من ىذا عظمى أ ككهللا ما نعلم كفران  ،ُتائيكبغَّ  كالطةن  زانةن ك  اقان رَّ ز أف يكونوا سي جوَّ  نٍ هللا عليهم كسلم مى 
  نٍ نهم مً رم ما الذم أمَّ عٍ شً  كليتى  .أىل ىذه ا١تقالة رً فٍ كي   نٍ مً  ين أعظمى ابهلل تعاذل كبرسلو كابلدًٌ  استهزاءن 

   .(ٓ)(!!عن هللا تعاذل بى ذً غوا إلينا الكى هم بلَّ  ال ندرم لعلَّ انَّ أل !؟كذهبم يف التبليغ
الوقوع يف الصَّغائر  كىؤالء استدلوا أبفَّ  غائر.م معصوموف من الكبائر دكف الصَّ القوؿ الثاين: أهنَّ 

الشَّرؼ كا١تكانة. كىذا القوؿ نسبو شيخ اإلسالـ ابن تيمية إذل أكثر  كي تً هٍ االقتداء، كال يػى  ال دينعي 
 . (ٕ)كقاؿ بو ٚتهور ا١تتكلمُت .(ٔ)علماء اإلسالـ

                                                           

ه، ٚٔٗٔ، حتقيق: عبد الرمحن محًنة، نشر دار اجليل، لبنان، ط: األوىل، ٕٙٗ/ٖ ادلواقف، عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي (ٔ)
 ه.      ٙٓٗٔ، مطبعة الشهيد، قم إبيران، عام ٛٔه، وعصمة األنبياء، فخر الدين الرازي ص: ٚٔٗٔ

نيا، أو توعَّد هللا صاحَبو بلعٍن أو غضٍب أو  (ٕ) اً يف الدُّ انر، أو تربأ النيب ملسو هيلع هللا ىلص من فاعلو أو قادلو؛   الكبادر ىي كلُّ ذنب رتَّب هللا عليو حدَّ
نشر ادلكتب اإلسلمي، ، ٛٔٗص:  ابن أيب العز احلنفي. انظر: شرح الطحاوية كالّزان وشرب اخلمر، وعقوق الوالدين، وأكل الراب

         ر دار الفكر، بًنوت.دمحم بن علي الشوكاين، نش، ٛ٘ٗ/ٔوفتح القدير للشوكاين  ه،ٜٖٔٔبًنوت، ط: الرابعة عام 

نيا وال حدَّ اآلخرة، كال (ٖ) ين؛ حّد الدنيا وحّد اآلخرة، أي: مل تبلغ حدَّ الدُّ نوب اليت بٌن احلدَّ ُقبلة، وحنوىا، الصَّغادر دون الكبادر، وىي الذُّ
 وأب. انظر: تفسًن ابن كثًن، [ٕٖ]سورة النجم، اآلية:  ژ  ۀڱ  ں  ں              ڻ  ڻ  ڻ  ڻژ وحنوىا، قال تعاىل: 

      ، نشر دار الفتح، الشارقة  على نفقة مسو الشيخ/ دمحم بن راشد آل مكتومٕٚ٘/ٗ الفداء إمساعيل بن كثًن الدمشقي

الغنادم خبيرب ذو اخلويصرة التميمي، رجل من دتيم، وىو بذرة اخلوارج، ورأُسهم، وامسو انفع، اعرتض على قسم النيب ملسو هيلع هللا ىلص دلا كان يقسم  (ٗ)
هتم، وصيامو مع وقال لو اعدل اي دمحم، مث ذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص حديث اخلوارج، وأنو سيخرج من ضئضئو أقوام حيقر أحدان صلتو مع صل

صيامهم خيرجون من الدين كما خيرج السهم من الرمية. انظر: مقدمة فتح الباري، أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقلين 
         ه.     ٜٖٚٔ، حتقيق: زلب الدين اخلطيب، نشر دار ادلعرفة، بًنوت، عام ٜٜٕ/ٔ

 ، نشر مكتبة اخلاجني، القاىرة.       ٕٗ/ٗبن أمحد بن سعيد بن حزم الظاىري الفصل يف األىواء والنحل وادللل، أبو دمحم علي  (٘)

 ، مجع عبد الرمحن بن دمحم بن قاسم العاصمي النجدي، نشر مكتبة ابن تيمية.ٜٖٔ/ٗانظر: رلموع الفتاوى، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين   (ٙ)

 ه.    ٗٓٗٔ، حتقيق: د. سيد اجلميلي، نشر دار الكتاب العريب، بًنوت، ط: األوىل، عام ٕٕ٘/ٔ انظر: إحكام األحكام، علي بن دمحم اآلمدي (ٚ)
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غائر فال كقع يف الصَّ  يب كإفٍ إفَّ النَّ : أفَّ أصحاب ىذا القوؿ يقولوف: -رٛتو هللا–تيمية  ابني  رى كى كذى 
 .  (ُ)غائر، ال يف كقوعها منهمالصَّ  عدـ اإلقرار علىمة يف صٍ ييقرُّ عليها، فتكوف العً 

دؽكذلك ك  ،لقوؿ الثالث: أهنم معصوموف من الكبائرا  كاألمانة الصَّغائر اليت تقدح يف كماؿ الصًٌ
دؽ كاألمانةا الصَّغائر اليت ال تقدح يف  ، أمَّ كالشَّرؼ . (ِ)وف منهامي عصى فال يي  كالشَّرؼ كماؿ الصًٌ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ لبعض األنبياء، كقولو تعاذل:  كىؤالء استدلوا ٔتا حصل من عتابو 

﮴    ۓھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے ﮳   ﮲   ٱ  ژ [، ككقولو تعاذل: ُُِ]طو، اآلية:   ژۓ 

]سورة   ژٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ٿڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ڀپ        پ  ڀ  ڀ  پٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ژ [، ككقولو تعاذل: ْٔىود، اآلية: 

  .[ْ، ّ، ِ، ُ]سورة عبس، اآلَّيت:   ژٺ  
رٛتو –حيث قاؿ  ؛"حاكيةالطَّ "اختاره الشيخ صاحل آؿ الشيخ يف تعليقاتو على األخَت  كىذا القوؿ 

 : -هللا
  .-سلغائر من األنبياء كالرُّ الصَّ  أم: كقوع -منها األكثركف عى نى غائر فمى أما الصَّ )

  : أفَّ الصغائر على قسمُت:وابكالصَّ 
كيف األمانة، فهذه ال يوز أف تكوف يف  ،سالةكيف تبليغ الرًٌ  ،اٟتديث ؽً دٍ رة يف صً مؤثًٌ  صغائره أ/ 

 سالة.رة يف مقاـ الرًٌ ا قادحة أك مؤثًٌ زَّىوف عنها؛ ألجل أهنَّ نػى األنبياء، كاألنبياء مي 
أك فيما أشبو  ،ظرأك يف النَّ  ،شر يف العملطبائع البى  نٍ ٦تَّا يكوف مً  :غائركالثاين من أقساـ الصَّ ب/ 

؛ بل كأشباه ذلك، فهذه جائزة، كال نقوؿ كاقعةن  ،قص يف ٖتقيق أعلى ا١تقاماتن جهة النَّ ذلك، أك مً 
ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ژ  أنزؿ على نبيًٌو ملسو هيلع هللا ىلص: كجلَّ  ، كهللا عزَّ نقوؿ جائزةن 

       أ.ق. (ّ)ر هللا لو ما تقدَّـ من ذنبو كما أتخر(فى يب ملسو هيلع هللا ىلص غى فالنَّ [، ِ-ُ]سورة الفتح، اآليتاف:  ژٺ  
م منها ا١تؤمنُت، كييعصى  الكبائر يتحرَّز منها عموـي  ىو األكؿ، كذلك ألفَّ كا١تختار من ىذه األقواؿ 

ن الكبائر دكف الصَّغائر، الشًتاكهم صمة األنبياء مً هللا ا١تتقوف دكف األنبياء، فال تبقى ميزةه لعً  عبادي 
 فيها مع غَتىم.

                                                           

، مجع: عبد الرمحن بن دمحم بن قاسم العاصمي النجدي، نشر ٕٖٓ/ٗانظر: رلموع الفتاوى، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين   (ٔ)
 مكتبة ابن تيمية، ط: الثانية.        

، نشر دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت، ط: الثانية، ٕ٘ٔ/٘ٔمسلم، أبو زكراي حيٍن بن شرف بن مري النووي ووي على صحيح شرح الن (ٕ)
    ه.  ٕٜٖٔعام 

، خرج أحاديثو سليمان القاطوين، ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٔاحتاف السادل دبا يف الطحاوية من مسادل، صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ ص:  (ٖ)
 ه.   ٕٖٗٔادلنصورة، مصر، ط: األوىل، عام  نشر دار ادلودة،
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كا١ترسلُت عليهم  د ك٨تن مطمئنوف أفَّ األنبياءى يقوؿ دمحم عزت الطهطاكم: )كنستطيع أف نؤكًٌ 
اس ال يًتحها بنصًٌ القرآف. كأنبياء هللا الـ ال يًتحوف السَّيئات، إذ كيف يًتحوهنا كبعض النَّ السَّ 

أىل اإلسالـ.  نٍ مً  –بال خالؼ – فضيلةو  كبكلًٌ  ،فهم أحقُّ هبذه الدَّرجة ،كرسلو ىم صفوة خلقو
ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ۅ ژ قاؿ تعاذل: 

 قاؿ:  إذل أفٍ  ..[ُِ]سورة اٞتاثية، اآلية:   ژوئ   ۇئ  ۇئ    وئەئ
العيب  عابوف بو، ألفَّ ما يي  كلًٌ   نٍ م مً و كصاهنى هَّر أنبياءه كرسلى قد طى  كجلَّ  هللا عزَّ  ـ: أفَّ كٚتاع ما تقدَّ 

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ و قاؿ تعاذل: ل رسولي ذى ؤٍ يػي  أفٍ  كجلَّ  ، كقد حرَّـ هللا عزَّ أذلن 

 .    (ُ)[(ٕٓ]سورة األحزاب، اآلية:   ژژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
و يف عنو يف ا١تبحث ا٠تامس، ألنَّ  يأيت اٞتوابي فس ،٢تؤالء األنبياء عتابو  نٍ مً  لى صى كأمَّا ما حى قلت: 

   . عليها دًٌ كالرَّ  ،هات حوؿ عصمة األنبياءبى شُّ ال ذكر 
فذلك كاقع عنهم، كليسوا ٔتعصومُت  ،الةهو يف الصَّ سياف كالسَّ كالنُّ   ؛رشى البى ا ما ىو من طبيعة كأمَّ 

]سورة طو،   ژٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ ، قاؿ تعاذل: (ِ)فاؽ العلماءعنو ابتًٌ 
 .(ّ)فذكركين((الة يف الصَّ  فإذا نسيتي  ،فأنسى كما تنسوٍ  ره شى [، كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إمنا أان بى ُُٓاآلية: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، نشر دار القلم، دمشق، ط: الثانية ٖٗ-ٕٗانظر:  ادليزان يف مقارنة األداين حقادق وواثدق، ادلستشار دمحم عزت الطهطاوي ص:  (ٔ)
 ىـ.       ٖٕٗٔ

، حتقيق: د. دمحم رشاد سامل، نشر مؤسسة قرطبة، ٕٚٗ/ٔانظر: منهاج السنة النبوية، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين  (ٕ)
 ه.       ٙٓٗٔط: األوىل، عام 

(، حتقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي ، نشر دار إحياء ٕٚ٘، حديث رقم )ٓٓٗ/ٔأخرجو مسلم يف صحيحو، مسلم بن احلجاج القشًني  (ٖ)
 الرتاث العريب، بًنوت.         
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 ة األنبياءمى صٍ عً  على ةة كالعقليَّ قليٌ األدلة النَّ : ا١تبحث الثاين
 كٖتتو مطلباف: 

 ةقليٌ األكؿ: األدلة النٌ ا١تطلب 
 صوص: لبعض ىذه النُّ  كفيما يلي ذكره  ،على عصمة األنبياء كا١ترسلُت ا١تتكاثرة صوصت النُّ دلَّ 
 [.َٗ]سورة األنعاـ، اآلية:  ژ ۆئۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئژ / قولو تعاذل: ُ
ككجو ذلك: ألفَّ هللا تعاذل أمر نبيو أف يهتدمى  اآلية على كقوع العصمة لألنبياء. ت ىذهدلَّ 

نب يكوف قد حضَّو على ا١تعاصي فلو كاف يوز عليهم الذَّ  -ابقُت لو ملسو هيلع هللا ىلصأعٍت األنبياء السَّ -هبداىم 
 .(ُ)ذا ٤تاؿنوب، كىكندبو إذل الذُّ 

ى  ى  ائ  ائ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې       ۅ ژ / قولو تعاذل: ِ

 [. ُِ]سورة اٞتاثية، اآلية:   ژوئ   ۇئ  ۇئ    وئەئ  ەئ
كىم عباد -دكف األنبياء  نٍ ككجو ذلك: إذا كاف مى  ة لألنبياء.مى صٍ ت ىذه اآلية على كقوع العً دلَّ 

هللا، فهم  قً لٍ األنبياء ىم صفوة خى  ها األنبياء؟! ألفَّ ال يًتحوف السَّيئات، فكيف يًتحي  -هللا ا١تتقوف
 .(ِ)أىل اإلسالـ نٍ مً  –بال خالؼ –فضيلة  كبكلًٌ  ،أحقُّ هبذه الدَّرجة

]سورة  ژچ  چ  چ    ڃڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃژ / قولو تعاذل: ّ
 [. ُّآؿ عمراف، اآلية: 

يب ملسو هيلع هللا ىلص باع النَّ هللا تعاذل أمران ابتًٌ  ككجو ذلك: ألفَّ  اآلية على ثبوت العصمة لألنبياء. دلَّت ىذه
 . ان ابتًٌباعو مطلقان رى مى نب ١تا أى جاز عليو الذَّ مطلقان، كلو 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ / قولو تعاذل: ْ

 [ٔاآلية: ة اٟتجرات، ]سور  ژڦ   
إذ ال  ؛مت شهادهتي دَّ لو أذنبوا لري ككجو ذلك: ألهنم  اآلية على كقوع العصمة لألنبياء. ت ىذهدلَّ 

  ق.سٍ ة ابقًتاؼ الفً مى صٍ ، فبطل ا١تلزـك كىو نفي العً كالالـز ابطل ابإلٚتاع ،شهادة لفاسق ابإلٚتاع
ين و يف الدًٌ ع شهادتي مى سٍ نيا كيف تي متاع الدُّ ن مً ائل بسرعة الزَّ و يف القليل ل شهادتي قبى ال تي  نٍ مى  كألفَّ 

  .أم القائم إذل يـو القيامة ؛ميًٌ القى 
]سورة   ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ژ / قولو تعاذل: ٓ

 .[ٕٓاألحزاب، اآلية: 
                                                           

، نشر دار القلم، دمشق، ط: الثانية ٕٗن حقادق وواثدق، ادلستشار دمحم عزت الطهطاوي ص: انظر: ادليزان يف مقارنة األداي (ٔ)
 ىـ.       ٖٕٗٔ

 .       ٕٗنفس ادلصدر ص:  (ٕ)
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 بى جى كى  عنهم ذنبه  رى دى صى  إفٍ و ألنَّ  ككجو ذلك: مة لألنبياء.صٍ اآلية على كقوع العً  ت ىذهدلَّ 
 ،٢تم زجرىم إيذاءه  أفَّ  كال شكَّ  ،هي عن ا١تنكرلعمـو كجوب األمر اب١تعركؼ كالنَّ  ؛همىم كتعنيفي زجري 

 ـ إيذاؤىم مطلقان. رًٌ فلو دل يكونوا معصومُت ١تا حي  ٢تذه اآلية؛ كإيذاؤىم حراـ إٚتاعان 
﮺   ژ / قولو تعاذل:ٔ ﮹   ﮸   ﮷    ﮶       ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ]سورة اٞتن، اآلية:   ژۓ  ۓ   
]سورة   ژھ  ے    ھۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ [، كقولو تعاذل: ِّ

 [. ْْالبقرة، اآلية: 
هما، لو أذنبوا لدخلوا ٖتتم ألهنَّ  :ككجو ذلك آليتاف على كقوع العصمة لألنبياء.ت ىااتف ادلَّ 

  نب.كىو انتفاء العصمة ابرتكاب الذَّ  ،كالالـز ابطل، فبطل ا١تلزـك

 [.ُِْ]سورة البقرة، اآلية:   ژۇ       ۆ  ۆ  ۈ   ژ / قولو تعاذل:ٕ
نب ١تا انلوا درجة لو جاز عليهم الذَّ  ككجو ذلك: ألنبياء.صمة لت ىذه اآلية على كقوع العً دلَّ 

ٍنى  بوة، ألفَّ النُّ    ؟!!وةبى أعظم من النػُّ  عهدو  كأمُّ هللا،  ح عهدي ا١تذنب هادل فال ديي
 نٍ مى  ألفَّ  ،على عهد اإلمامة فبطريق األكذل لى ٛتيً  كإفٍ  ،بوة فذاؾآلية على عهد النُّ ل ما يف اٛتيً  إفٍ ف

 .األعلى األدىن ال يستحقُّ  ال يستحقُّ 
]سورة ص: اآلية:  ژمج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس   ژ / قولو تعاذل: ٖ
ِٖ ،ّٖ.]   

كونوا نب دل يمنهم الذَّ  رى دى صى و لو ألنَّ  ككجو ذلك: اآلية على كقوع العصمة لألنبياء. ت ىذهدلَّ 
 لقولو تعاذل يف حقًٌ  ؛كالالـز ابطل ،ُتصً لى خٍ كىو ال يغوم ا١تي  ،يطافنب ِبغواء الشَّ الذَّ  ُت، ألفَّ صً لى ٥تيٍ 

كيف حق  [،ْٔ]سورة ص، اآلية:  ژڃ  ڃ  ڃ  چ   چ ژ  :إبراىيم كإسحق كيعقوب
  [.ِْ]سورة يوسف، اآلية:  ژڇ   ڇ  ڇ  ڇ   ژ :يوسف
﮵ ژ / قولو تعاذل: ٗ ﮴    ﮳   ﮲       .[َِ]سورة سبأ، اآلية:  ژھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
كانوا ىم   وه إفٍ عي بً تَّ الذين دل يػى  ككجو ذلك: ألفَّ  اآلية على كقوع العصمة لألنبياء. ت ىذهدلَّ 

ريق عوه ابلطَّ بً تَّ دل يػى  فاألنبياء أيضان  ،ىمبل كانوا غَتى  ،ىمكإف دل يكونوا إَّيَّ  ،مطلوبنا األنبياء فذاؾ
  .م بذلك أحرل من سائر ا١تؤمنُتفإهنَّ  ؛األكذل
ڇ    ڍ    ژ :لقولو تعاذل ،من األنبياء األنبياء لكانوا أفضلى  غَتى  لو كاف ذلك الفريقي  :قوؿنأك 

 كتفضيل غَت األنبياء عليهم ابطله  ،[ُّ]سورة اٟتجرات، اآلية:   ژڎ  ڈ   ڈ  ژ   ڎڍ  ڌ  ڌ
  ا.عوه كدل يذنبو بى األنبياء دل يتػٍ  فَّ أب عي طٍ فوجب القى  ،ابإلٚتاع
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ٴۇ  ژ   :إبراىيم كإسحق كيعقوب كاألنبياء الذين استجيبت دعوهتم يف حقًٌ / قولو تعاذل َُ

  وئې   ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئ  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     ۉ   ې

  [.َٗ]سورة األنبياء، اآلية:   ژوئ  ۇئ  ۇئ    
اٞتمع احمللى ابأللف كالالـ  ألفَّ  ككجو ذلك: ة لألنبياء.مى صٍ اآلية على كقوع العً  ت ىذهدلَّ 
  .كؾفيتناكؿ ٚتيع ا٠تَتات من األفعاؿ كالًتُّ  ،للعمـو

]سورة ص،   ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ األنبياء:  و تعاذل يف حقًٌ / كٚتاع ذلك قولي ُُ
إذ يوز  ؛لصحة االستثناء كؾيتناكالف ٚتيع األفعاؿ كالًتُّ  ژ ڇ  ڇ   ژ :قولو[، فْٕاآلية: 

ن م كانوا مً على أهنَّ  فدؿَّ ، كمن األخيار إال يف كذا ،ُت إال يف كذافى اؿ فالف من ا١تصطى يقي  أفٍ 
  . عنهم كر ذنبو دي فال يوز صي  .األمور  األخيار يف كلًٌ ٍُت فى ا١تصطى 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ژ : نب بدليل قولو تعاذلكر الذَّ دي فاء ال ينايف صي االصط فإف قيل:

 [ِّ]سورة فاطر، اآلية:   ژ ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڤٹ
 .كالسابق ،كا١تقتصد ،م ا١تصطفُت إذل الظادلفقسَّ 

عوده إذل  ألفَّ  ،ُتراجع إذل العباد ال إذل ا١تصطفى  {فمنهم} تعاذل: نقوؿ الضمَت يف قولوفاٞتواب: 
 .(ُ)كذلىو األأقرب ا١تذكورين 

 ةالثاين: األدلة العقليَّ ا١تطلب 
 كمن أكجو داللتو:  داللة قاطعة على عصمة األنبياء. العقل يدؿُّ 

عدـ العصمة يؤدم إذل مساكاة  أ/ ١تا كانت اٟتكمة من عصمة األنبياء ٖتقق االقتداء هبم، فإفَّ 
 غَتىم، فال تقع مزية ٢تم، كذلك ابطل.  منألخذ غَتىم هبم، فيكوف األخذ عنهم كا

كن نسبة ب/ كألف القوؿ بعدـ عصمة األنبياء يؤدم إذل القدح يف تبليغهم الرًٌسالة؛ حيث ديي 
  ن ذلكهم مً مى صى هللا قد عى  ألفَّ  ،همشريع، كىذا غَت ٦تكن يف حقًٌ قص يف التَّ َّيدة أك النَّ ا٠تطأ أك الزَّ 

 . (ِ)كلًٌو
كما ال يتم الواجب إال بو  ،كذلك كاجبالقوؿ بعصمتهم أبلغ يف تعظيمهم كتوقَتىم،  ج/ أفَّ 

 فهو كاجب.

                                                           

، حتقيق: عبد الرمحن محًنة، ٖٔٗ-ٕٛٗ/ٖ لآلايت ادلتقدِّمات وأوجو َداللتَـُهنَّ للعصمة ينظر: ادلواقف، عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي (ٔ)
    ه.   ٙٓٗٔ، مطبعة الشهيد، قم إبيران، عام ٛٔه، وعصمة األنبياء، فخر الدين الرازي ص: ٚٔٗٔنشر دار اجليل، لبنان، ط: األوىل، 

 ه.ٙٓٗٔسامل، نشر مؤسسة قرطبة، ط: األوىل، عام  ، حتقيق: د. دمحم رشادٕٚٗٔ/، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين انظر: منهاج السنة  (ٕ)
عصمة األنبياء، دمحم كاظم دمحم ه، ؤٕٗٔ، نشر دار الكتب العلمية، بًنوت، عام ٚ/ٖالتفسًن الكبًن، فخر الدين  دمحم بن عمر التميمي الرازي 

بلمي ص:        ق ابدلراجع وادلصادر. ، ضمن موقع األلوكة على شبكة ادلعلومات االنرتنت، وىو حبث موثَّ ٘-ٗخلف الدَّ
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ل ا١تلزـك كىو طى ل الالـز بى طى ق/ أف عدـ عصمتهم يلـز منها تسويتهم بغَتىم، كىذا ابطل، كإذا بى 
  عدـ عصمتهم. 

           شرعان كعقالن.  فثبت أفى عصمتهم قائمةه 
  : التعريف أبىل الكتابا١تبحث الثالث

 كٖتتو ثالثة مطالب:
 التعريف ابليهود ا١تطلب األكؿ:

 . (ُ)الـ، ككتاهبم التوراةقـو موسى عليو السَّ  مالذين يزعموف أهنَّ  اليهود ىم
 . أسباط بٍت إسرائيل أحدً وا ابليهود قيل: نسبة ليهوذا، كٝتُّ 

 .(ِ)انى بػٍ أم: تػي   [، ُٔٓ]سورة األعراؼ، اآلية:  ژ ڀڀ   ڀ  ڀژ : كقيل: أخذان من قو٢تم
  . (ّ)-الـعليو السَّ –إذل دكلة يهوذا اليت كانت يف فلسطُت بعد سليماف  كقيل: نسبةن 

هم ببٍت يتسمت تهم هبذا االسم يف القرآف كثَتان، كيف بعض اآلَّيت كرديتسمت تكرد كقد
 ىم يعقوب عليو السالـ.إسرائيل، كإسرائيل ىو جدُّ 

ۉ  ژ ـ، كقولو تعاذل: مواطن الذَّ د يف القرآف إال يف رً إال أف ا١تالحظ أف تسميتهم ابليهود دل تى 

[، كقولو عز كجل: ْٔ]سورة ا١تائدة اآلية:   ژوئ  ۇئ  ۇئ   وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ىې  ې  ې  ې
ژ [، كقولو عز كجل: ُٖ]سورة ا١تائدة اآلية:   ژ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ 

ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ژ [، كقولو عز كجل: َّ]سورة التوبة، اآلية:  ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ں 

 [.ٕٔ]سورة آؿ عمراف، اآلية:  ژۇ 
 . (ْ)ين هللا. كهللا أعلمكا٨ترفوا عن دً  حا٢تيم دى سى فى  قب بعد أفٍ وا هبذا اللَّ بي على أهنم تلقَّ  كىذا يدؿُّ 
عليو -م خالفوا موسى فآمنوا بدعوتو، مث إهنَّ  -عليو السالـ-هللا إليهم موسى  ثى عى كاليهود بػى 

   ڃڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ژ كما يف قولو تعاذل:   وٍ يٍ ، فعاقبهم هللا تعاذل ابلتً لى جٍ فعبدكا العً  -الـالسَّ 

ط هللا سلَّ  [، مث إفَّ ِٔ]سورة ا١تائدة، اآلية:   ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چچ  چ  چ
 . (ٓ)لتى قػى  نٍ نهم مى مً  لى تى كقػى  ،اىمبى فسى  العذاب؛ ( فسىامىهم سوءى صَّرنى  ذٍ وخى بي نػى )اببل  كى لً عليهم مى 

                                                           

   م. ٗٔٗٔ، نشر دار العلوم واحلكم، ادلدينة ادلنورة، ط: األوىل، عام ٕٚدراسات يف األداين، د. سعود بن عبد العزيز اخللف ص:  (ٔ)

 ه.   ٕٔٗٔوت، ط: األوىل، عام ، نشر دار إحياء الرتاث العريب، بًن ٗ٘ٙ/ٔانظر: القاموس احمليط، رلد الدين بن دمحم بن يعقوب الفًنوزآابدي  (ٕ)

   م. ٗٔٗٔ، نشر دار العلوم واحلكم، ادلدينة ادلنورة، ط: األوىل، عام ٕٙدراسات يف األداين، د. سعود بن عبد العزيز اخللف ص:  (ٖ)

   . ٕٚادلصدر  نفسو، ص:  (ٗ)

ه، واتريخ الطربي، أبو جعفر ابن جرير ٖٓٗٔ، نشر دار القلم، الكويت، ط: الثانية، عام ٖٙٔ، سيف هللا أمحد فاضل ص: انظر: إجنيل براناب (٘)
 ، نشر دار الكتب العلمية، بًنوت.           ٕٖٙ/ٔالطربي 
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من أحبارىم ككاف  ،-كىو العزير–كتبها إليهم عزرا  ، مثَّ وٍ يٍ التوراة خالؿ فًتة التً  مكقد فقدكا كتاهب
 تتابع علماء اليهود على كتابة التوراة، ككل   ، مثَّ (ُ)حريف، كقد أدخل فيها ما أدخل من التَّ ُتا١تقدَّمى 

حىت صار  ،أبوابو أكسعً  نٍ حريف مً فيو مصلحةن لو أك لغَته، كلذا التوراة دخلها التَّ  فيها ما يرل أفَّ  لي خً دٍ يي 
 .(ِ)يسَت ره زٍ قان مع القرآف، كىو نػى فً علماء اإلسالـ ال يثقوف يف شيء منها، إال ما كاف متَّ 

ش، القرآف عن كثَتو منها، كاٟتسد، كالغً  فى شى كاليت كى  ،يئةلطبائعهم السَّ  رًٌ ابلشَّ  كاتريخ اليهود حافله 
        اب، كالتحايل على أحكاـ هللا تعاذل.شوة، كالتعامل ابلرًٌ الرًٌ  كنقض العهود، كقتل األنبياء، كأخذً 

  صارلا١تطلب الثاين: التعريف ابلنَّ 
 .(ّ)٧تيلا١تسيح عليو السالـ، ككتاهبم اإل وفعي بً صارل ىم الذين يزعموف أهنم يتَّ النَّ 
ا١تسيح عليو  اليت كاف فيها قريةالكىي  ة،وريَّ ، كيقاؿ ٢تا: انصرة كنىصي وا ابلنصارل قيل: نسبة إذل نصرانةٝتُّ 

 السالـ.
خت  مت  ىت  يت     حتمب  ىب  يب       جتژ   كقيل: نسبة لقوؿ عيسى عليو السالـ للحواريُت:

 [. ُْ]سورة الصف، اآلية:  ژمثجث
 .ْ()كقيل: لتناصرىم فيما بينهم

قاؿ: رجل نصراف، كامرأة نصرانة، كالياء يف نصراين صارل ٚتع نصراف يي صاحب الكشاؼ: )النَّ كقاؿ 
 انتهى.        ٓ()ألهنم نصركا ا١تسيح عليو السالـ(ٝتُّوا للمبالغة كاليت يف أٛترم، 

أنفسهم وف مُّ سى اإل٧تيل، كىم يي  الكتاب، كأىلي  صارل، كأىلي عليهم يف القرآف الكرًن النَّ  قي لى طٍ كيي 
 إذل ا١تسيح عليو السالـ.  اب١تسيحيُت نسبةن 

ا١تسيح  ينى لتحريفهم دً  هم؛وافق كاقعى نة، كىي تسمية ال تي د ىذه التسمية يف القرآف كال يف السُّ رً كدل تى 
 .(ٔ)الكتاب ق عليهم نصارل، أك أىلي لى طٍ يي  رؾ، فاألكذل أفٍ ابلشًٌ  يلهم التوحيدى عليو السالـ، كتبدً 

 صارل يف عصران اٟتديث طائفتاف: كالنَّ 
 كىم أتباع البااب يف ركما.  ،األكذل: الكاثوليك
 ة. ينيَّ طً نٍ طى سٍ رقية يف القى بعوا الكنيسة الشَّ صارل الشرقيوف الذين اتَّ كىم النَّ  ،الثانية: األرثوذكس

                                                           

 م.  ٗٔٗٔنورة، ط: األوىل، عام ، نشر دار العلوم واحلكم، ادلدينة ادلٚٙا دراسات يف األداين، د. سعود بن عبد العزيز اخللف ص:  (ٔ)

 م.   ٗٔٗٔ، نشر دار العلوم واحلكم، ادلدينة ادلنورة، ط: األوىل، عام ٙٛ-ٜٙانظر: دراسات يف األداين، د. سعود بن عبد العزيز اخللف ص:  (ٕ)

 .   ٖٓٔادلصدر نفسو، ص:  (ٖ)

القاموس احمليط، رلد الدين بن دمحم ه، و ٕٔٗٔر دار الكتب العلمية، بًنوت، عام ، نشٜٚ/ٖالتفسًن، فخر الدين  دمحم بن عمر التميمي الرازي  انظر: (ٗ)
 ه.   ٕٔٗٔ، نشر دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت، ط: األوىل، عام ٕٕٓ/ٕبن يعقوب الفًنوزآابدي 

    ، حتقيق: عبد الرازق ادلهدي، نشر دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت. ٘ٚٔ/ٔالكشاف، أبو القاسم زلمود بن عمر الزسلشري  (٘)

 م.   ٗٔٗٔ، نشر دار العلوم واحلكم، ادلدينة ادلنورة، ط: األوىل، عام ٖٓٔدراسات يف األداين، د. سعود بن عبد العزيز اخللف ص:  (ٙ)
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  .(ُ)كبينهما فوارؽ يف االعتقادات كالعبادات
 ة األنبياءمى صٍ عً  نٍ ب مً : موقف أىل الكتاا١تبحث الرابع

هللا يف ٚتيع  و يوز على أنبياء هللا كرسلو معصيةي صارل أنَّ ن اليهود كالنَّ ة مً عامَّ بيعتقد أىل الكتاب 
يف نظرىم غَت  ا الكذب يف التبليغ فقط، لذلك فاألنبياءنوب، فيما عدغائر من الذُّ الكبائر، كالصَّ 

س يعصمهم فيما ينطق دي كح القي إف الرُّ ))يقولوف: كبتعبَت أىل الكتاب  ة،معصومُت من ا٠تطأ كا٠تطيئ
س الذم دي كح القي من ا٠تطأ، كذلك بفعل الرُّ  م كأقوا٢تم معصومةن بو على أفواىهم، فتكوف نبوءاهتي 

، كفيما عدا ما ىو موحى بو كال خيطئوف فيما يكتبوف ،يهيمن عليهم، فال خيطئوف فيما يقولوف
 .(ِ)((ن ا٠تطأ كا٠تطيئةمعصومُت مً  األنبياء كا١ترسلُت غَتي  فإفَّ  إليهم،

 ٣تملة تدؿُّ  أقواؿه  :كىذه األقواؿ على نوعُت .أقوا٢تم من كتبهمبعض كيف ىذا ا١تبحث نتطرَّؽ إذل 
 ة يف عدـ عصمةخاصَّ  ، كأقواؿه يف ىذا العمـو األنبياء وفلخً دٍ ؛ فيي على عدـ عصمة البشر عمومان 

 األنبياء. 
 األنبياء ٖتتها. وفلخً دٍ كاليت يي  ،يف عدـ عصمة البشرالنوع األكؿ: األقواؿ اجململة 
 فمن األقواؿ اجململة ما يلي: 

 .(ّ)((؟كيف يقدر إنساف خاطئه أف يعمل مثل ىذه اآلَّيت))/ ُ
ال  قدكسيو (ْ)اى ؟!يكوف ٤تقَّان حىت  ا١ترأة ؟! أك مولودا اإلنساف الفاين حىت يكوف طاىران م))/ ِ

  ارب اإلمثى اإلنساف الشَّ  ،فاسدال كركها١ت فكم ابألحرل عينيو.نهم، كالسموات ليست طاىرة يف أي٘ت
 .(ٓ)((!كا١تاء
من  يػىٍهوىه صالحان. فسدكا كأتوا ا١تكركه أبعما٢تم. ليس من يفعل)): (ٔ)ا١تزامَت/ كجاء يف سفر ّ

 حادكا،قد  ذم بصَتة، ىل من طالبو ليهوه، ٚتيعهم ىل من لَتل البشر، على بٍت أشرؼ ماءالسَّ 
 . ((ده كال كاحً صاٟتان،  يفعلليس من فسدكا.  معان 

  . ((؟!من خطيئيت قليب، تطهرتي قد نقيتي  :يقوؿ يقدر أف مىنٍ )): (ٕ)/ كقد كرد يف سفر األمثاؿْ
  . ((؟!خطيئيت

                                                           

 .   ٖٕٛينظر: ادلصدر نفسو ص:  (ٔ)

 ىـ.       ٖٕٗٔ، نشر دار القلم، دمشق، ط: الثانية ٖٖادليزان يف مقارنة األداين حقادق وواثدق، ادلستشار دمحم عزت الطهطاوي ص: (ٕ)

 .      ٙٔ، عدد ٜإجنيل يوحنا، إصحاح  (ٖ)

 يف بعض النسخ: )ىوذا(   (ٗ)

 .      ٙٔ-ٗٔ، عدد ٘ٔسفر أيوب: إصحاح  (٘)

 .      ٖ-ٔ، عدد ٗٔسفر ادلزامًن إصحاح  (ٙ)

 .      ٜ، عدد ٕٓإصحاح  (ٚ)
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 .ة يف عدـ عصمة األنبياءاألقواؿ ا٠تاصَّ النوع الثاين: 
  يف عدـ عصمة األنبياء اليهودأقواؿ أكالن: 

م منهم حىت أنبياء هللا تعاذل، لى سٍ هم على البغي كالعدكاف، فلم يى عت نفوسي تطبَّ هبت اليهود قـو 
، كلوال باعالطًٌ ك  ليمةي السَّ  منو القلوبي  عنو األٝتاع، كتنفري  هي زَّ نػى تػى ناعة ما تػى وء كالشَّ فقالوا فيهم من السُّ 

أخبثي ك  عليو عى لى طَّ أف يي  نٍ مً  بو ىذه األكراؽ، فهو أخسُّ  دتي سوَّ  ه ىنا ١تاضركرة البحث تقتضي إيرادى 
 ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ژ : عزَّ كجلَّ  ا قاؿكم  ، كلكنٍ إليوأف ييشارى   ًمنٍ 

     [. ٓٓ]سورة األنعاـ، اآلية: 
 يئة يف األنبياء: كمن أقوا٢تم السَّ 

 : -السالـكىو أكؿ األنبياء عليهم -البشر  قو٢تم يف آدـ أيب/ ُ
إذ خالف ىو كزكجتو أمر ربو  و؛ث اٞتنس البشرم كلَّو خطيئتى ذكركا أنو أخطأ، كعصى ربَّو، ككرَّ 

ما من جنة عدف، كأنزلو ىو كزكجتو رً عٍ ده، ألكلهما من شجرة ا١تى كمواله كسيًٌ  فة، لذلك أخرجهما رهبُّ
 . (ُ)نياحواء إذل أرض الدُّ 

  :-عليو السالـسل كىو أكؿ الرُّ  -نوح قو٢تم يف / ِ
  .لر كتعرَّ كً نسبوا إليو أنو شرب ا٠تمر كسى 

 رً ا٠تمٍ  نٍ مً  بى رً كشى  .كىرىمان   سى رى كغى  )كابتدأ نوح يكوف مزارعان : )(ِ)يف سفر التكوينكنص القصة كما 
 . ((كتكشف داخل خيمتو ركً سى فى 

 : َّيثةابلكذب كالدًٌ  حيث كصفوه -عليو السالـ هللا خليلكىو –إبراىيم قو٢تم يف / ّ
كاليت كانت  ، كأخرب ا١تصريُت عن زكجتوب على فرعوف ملك مصر عند زَّيرتو لوذى ذكركا أنو كى ف

أهنا أختو، كذلك حىت إذا أخذىا فرعوف أعطاه ألجلها غنمان كبقران كٛتَتان كعبيدان كإماءن كأتنان  ٚتيلة،
 . (ّ)كما يف سفر التكوين  كإبالن 

مع ))أبيمالك(( ملك ًجرار فكذب ر نفس ىذه الواقعة كيقولوف: إف إبراىيم عليو السالـ كرَّ 
ك جرار حىصىلى إبراىيم منو على غنم لً كقاؿ عن زكجتو: إهنا أختيو، فإذا أخذىا أبيمالك مى  ،عليو

 .(ْ)كما يف سفر التكوين  كبقر كعبيد كإماء
 : -عليو السالـ-لوط قو٢تم يف / ْ

                                                           

 .      ٕٗ، ٖٕ، عدد ٖسفر التكوين: إصحاح  (ٔ)

 .    ٕٔ، ٕٓ، عدد ٜإصحاح  (ٕ)

 .    ٜٔ، عدد ٕٔإصحاح  (ٖ)

     .ٖ، عدد ٕٓإصحاح  (ٗ)
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 بعد أف شرب ا٠تمر. زعموا أنو أخطأ كزىن اببنتيو
. كقالت يف ا١تغارة ىو كابنتاه -يعٍت لوط–... فسكن )): القصىة كما يف سفر التكوين كنصُّ 

 !! ىلمًٌ كلًٌها  األرضأىل األرض ليدخل علينا كعادة  يف رجل : أبوان قد شاخ، كليسالبكر للصغرل
دخلت تا أابمها ٜتران يف تلك الليلة، مث من أبينا نسالن!! فسق قي أابان ٜتران كنضطجع معو. كنقيمنس

ث يف الغد أف البكر قالت البكر كاضطجعت مع أبيها، كدل يعلم ابضطجاعها كال بقيامها، كحدى 
فلنسقيو ٜتران الليلة أيضان مث ادخلي فاضطجعي معو. مث اضطجعت مع أيب، ىا أان قد : للصغرل

ها كال بقيامها، فحبلت ابنتا لوط من يعلم ابضطجاع قامت الصغرل كاضطجعت معو، إال أنو دل
، كالصغرل أيضان كىو أبو ا١توآبُت إذل اليـوالبكر ابنان، كدعت اٝتو ))موآب((، أبيهما، فولدت 

  .(ُ)((كلدت لبنان كدعت اٝتو بن عىمًٌي كىو أبو بٍت عىمُّوف إذل اليـو
 : -عليو السالـ-إسحاؽ قو٢تم يف / ٓ

 .ِ()كما يف سفر التكوين  م أف رًفٍقة زكجتىو ىي أختيوكأىل جرار أيضان فذكر ٢ت ى أبيمالكزعموا أنو كذب عل
بٍت إسرائيل أك اليهود كما غلب على  جدُّ  عليو السالـ كىو إسرائيل -يعقوب قو٢تم يف / ٔ

 .(ّ)-تسميتهم
حىت حصل على بركة أخيو  ،أابه كخدعو ٔتؤامرة دنيئة بينو كبُت كالدتو رًفقة نسبوا إليو أنو غشَّ 

يعنوف – ا١توت، فلما علم بذلك أبوه قاؿ ألخيو اآلخر: ))جاء أخوؾ كىو على فراش ،من أبيو
 .(ْ)ٓتداع لكي أيخذ بركتك(( -يعقوبى عليو السالـ

 : -عليو السالـ كىو من أكرل العـز من الرسل– موسىقو٢تم يف / ٔ
طلب من بٍت إسرائيل عند خركجهم من مصر  زعموا عنو يف سفر ا٠تركج من كتاب التوراة أنو

  .(.ٓ)أال ديضوا فارغُت، كعليهم أف حيتالوا لسلب ا١تصريُت متاعهم من الذىب كالفضة
 :القصة كما يف سفر التكوين كنصُّ 

تافهم، كفعل بنو على أك هم قبل أف خيتمر، كمعاجنهم مصركرة يف أرديتهمفحمل الشعب عجينى ))
كأرديةن، كأعطى  من ذىب  متاعان من فضة، كمتاعان طلبوا من ا١تصريُتفموسى،  إسرائيل ْتسب كالـ

ه يػىٍهوى
  .(ُ)((يف عيوف ا١تصريُت، حىت أعاركىم فسلبوا ا١تصريُت الشعب حظوةن  (ٔ)

                                                           

 .      ٖٛ-ٖٔ، عدد ٜٔسفر التكوين: إصحاح  (ٔ)

 .     ٜ-ٙ، عدد ٕٙسفر التكوين: إصحاح (ٕ)

 ىـ.       ٖٕٗٔ، نشر دار القلم، دمشق، ط: الثانية ٖ٘ادليزان يف مقارنة األداين حقادق وواثدق، ادلستشار دمحم عزت الطهطاوي ص: (ٖ)

 .      ٕٚ-ٔ، عدد ٕٚسفر التكوين: إصحاح (ٗ)

 ىـ.       ٖٕٗٔ، نشر دار القلم، دمشق، ط: الثانية ٖ٘ادليزان يف مقارنة األداين حقادق وواثدق، ادلستشار دمحم عزت الطهطاوي ص: (٘)

 لقب للرب عند اليهود والنصارى.        (ٙ)
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من كتاب التوراة أنو قتل سيحوف ملك حشبوف، ككذلك بنيو،  "التثنية"كما نسبوا إليو يف سفر 
استوذل على بالده قاـ ِبحراؽ الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ، لكنو استبقى البهائم كٚتيع قومو، كعندما 

 : (ِ)فقط لسلبها، كذلك يف قولو لبٍت إسرائيل
وف األمورم كأرضو بي شٍ إذل يدؾ سيحوف ملك حى  وف. انظر: قد أسلمتقوموا ارٖتلوا كاعربكا كادم أرني ))

 إ٢تينا إلينا فهزمناه فخرج سيحوف للقائنا ىو كٚتيع شعبو للحرب يف َّيىص، فأسلمو يػىٍهوىه... إذل قولو: 
كالنساء مدنو يف ذلك الوقت، كحرقنا من كل مدينة الرجاؿ  كلًٌ على   نيو كٚتيع شعبو، كاستوليناكب

  .ّ()((عليها استوليناغنيمة ا١تدف اليت هنبناىا ألنفسنا مع ، لكن البهائم كاألطفاؿ، كدل نبق ابقيان 
كيف ىذا الكالـ نسبة حرؽ األطفاؿ كالنساء إذل موسى عليو السالـ، كنسبة أخذ الغنائم، كىي 

 .ْ()((قبلي كأحلت رل الغنائم كدل ٖتل ألحدو )) دل ٖتل إال لنبيًٌنا صلى عليو كسلم كما يف اٟتديث:
ىذه بعض أقواؿ اليهود يف عدـ عصمة األنبياء، كىي تدؿُّ على خبث اليهود كمكانة األنبياء 

نيئة يف نفوسهم ، فقتلوا بعضهم ؛، كلذلك دل يراعوا حرمةن ألنبيائهم-ؤفكوفقاتلهم هللا أين يي  -الدَّ
      .ٓ()-لسالـعليو ا-كلده حيِت  هماب١تنشار، كذْت -عليو السالـ-زكرَّي  ىمنشر ك  ،كمثَّلوا ببعضهم

  صارل يف عدـ عصمة األنبياءاؿ النَّ اثنيان: أقو 
قوه، كآمنوا ٔتا فيو كصدَّ  ،-كىو التوراة–النصارل جعلوا من مصادرىم ا١تعتمدة العهد القدًن 

قوا ٔتا يف التوراة س. كىذا يستلـز أهنم صدَّ ٧تيل الكتاب ا١تقدَّ ؛ حيث أٝتوه مع اإلكجعلوا لو قدسيةن 
 األقواؿ ا١تنافية لعصمة األنبياء.من ىذه 

)إف )س: ما جاء عن كهنتهم يف كصف الكتاب ا١تقدَّ  كقبو٢تيا ك٦تا يبُتًٌ تصديقهم ٢تذه النصوص
ذلك الكتاب ىو صوت اٞتالس على العرش كل سفرو من أسفاره، أك إصحاح من إصحاحاتو، أك 

طبقان ١تا ذكره  (أكحي بو من هللا(فقرة من فقراتو ىو حديث نطق بو الكائن األعلى، كأنو كلو قد 
 .    (ٔ)(و قد أكحي بو من هللا()فإف الكتاب كلَّ )بولس يف رسالتو الثانية إذل تيمثيئوس يف قولو: 

                                                                                                                                                                      

 .       ٖٙ، ٖ٘، ٖٗ، عدد ٕٔسفر اخلروج: إصحاح (ٔ)

 ىـ.       ٖٕٗٔ، نشر دار القلم، دمشق، ط: الثانية ٖ٘ستشار دمحم عزت الطهطاوي ص:ادليزان يف مقارنة األداين حقادق وواثدق، ادل (ٕ)

 .       ٖ٘، ٖٗ، ٖٖ، ٕٖ، ٖٓ، ٜٕ، ٕٛ، ٕٚ، ٕٙ، ٕٗ، عدد ٕسفر التثنية: إصحاح (ٖ)

ديب البغا، نشر دار ابن   (، حتقيق: د. مصطفىٕٖٛحديث رقم ) ٕٛٔ/ٔأخرجو البخاري يف صحيحو، أبو عبد هللا دمحم بن إمساعيل البخاري  (ٗ)

(، حتقيق: دمحم ٕٔ٘، حديث رقم )ٖٓٚ/ٔومسلم يف صحيحو، مسلم بن احلجاج القشًني ه، ٚٓٗٔكثًن، بًنوت، ط: الثالثة، عام 

    فؤاد عبد الباقي ، نشر دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت.

 ه. ٕٕٗٔ، حتقيق: مجال الدين عتباين، نشر دار الكتب العلمية، بًنوت، ط: األوىل، عام ٕٖٔ/ٖأورده علي القارئ يف مرقاة ادلفاتيح  (٘)

، نشر دار ٖٙ. وانظر: ادليزان يف مقارنة األداين حقادق وواثدق، ادلستشار دمحم عزت الطهطاوي ص:ٙٔ، عدد ٖرسالة بولس إصحاح (ٙ)



ٜٔ 
 

ك٦تا يبُتًٌ شدة تصديق النصارل ١تا يف العهد القدًن ما جاء عن العادل الفرنسي بوكام يف مؤلفو 
يهودية  : )إف ا١تسيحية اليت كانت أكالن (ُ)اٟتديثة""دراسة الكتب ا١تقدسة يف ضوء ا١تعارؼ 

عي جدان مَتاث العهد القدًن، الذم ارتبط بو كثيقان كتاب األانجيل، مسيحية، قد تلقت بشكل طب
مت قد س، كلكن إذا كاف تطهَت األانجيل ولً ؿ الذم حدث بتأثَت بي كذلك قبل أف يرم عليها التحوُّ 

لعهد القدًن، ركرة القياـ بنفس الفرز ابلنسبة إذل اا ضا١تسؤكلُت دل يركٍ  ابستبعاد األانجيل ا١تزكرة، فإف
 ان تقريبان رغم ما حيتويو من ٣تموعو متنافر( انتهى.كقبلوا ما حيتويو كليَّ 

صارل يقبلوف ىذه السبب الذم جعل ىؤالء النَّ  -رٛتو هللا–كقد كشف الشيخ دمحم الغزارل 
 : -رٛتو هللا–فقاؿ  ،اليهودىؤالء  لً بى قً  نٍ األنبياء مً  االفًتاءات يف حقًٌ 

 ائعة: صرانية الشَّ )ألهنا ٗتدـ قضيتُت تقـو عليهما النَّ 
األكذل: قضية ٕتسُّد اإللو، كإمكاف أف يتحوَّؿ ربُّ العا١تُت إذل شخصو أيكل كيصارع كيهل 

 كيندـ... إخل. 
م ٤تتاجوف ١تن ينتحر من الثانية: قضية أف البشر ٚتيعان أرابب خطاَّي كأصحاب مفاسد، كأهنَّ 

 خطاَّيىم.  أجلهم كي تيغفرى 
ؿ القرآف الكرًن مفيضان اٟتديث عن تنزيو هللا كسعتو كقد رفض اإلسالـ كلتا القضيتُت كتنزَّ 

خصية عما يقًتفوف من خَتو كقدرتو كحكمتو كعلمو، كما أفاض اٟتديث عن الناس كمسؤكليتهم الشَّ 
 أك شرٌو. 

در كشرؼ هلل عبادان تعجز األابلسة من غوايتهم، كأهنم من نقاكة الصَّ  إفَّ  د ذكر القرآف الكرًنقك 
الح كالتقول، تتأسى هبا لإلدياف كالصَّ  موف من أنفسهم مناذجى َتة كرفعة ا١تستوم ْتيث يقدًٌ السًٌ 

  اٞتماىَت.
 [.ٓٔ]سورة اإلسراء، اآلية:  ژائ   ەئ  ەئ    ائې  ې  ې  ې  ى  ىژ 

اٟتوف الء فمن ىم إذف الصَّ بى كإبراىيم كيعقوب من ىؤالء النػَّ فإف دل يكن نوح كلوط 
   .(ِ)(؟!!الفضالء

 ىل ىذه سَتة أنبياء): قائالن  ليت ٖتتوم على عدـ عصمة األنبياءصوص اعلَّق على ىذه النُّ مث 
  ...!ؽ؟الطر كأكالد أنبياء؟ أـ سَتة قطاع 

                                                                                                                                                                      

 ىـ.       ٖٕٗٔالثانية  القلم، دمشق، ط:

 دراسة الكتب ادلقدسة يف ضوء ادلعارف احلديثة، د. موريس بوكاي، نشر دار ادلعارف، القاىرة.     (ٔ)

 ه.     ٔٔٗٔ، نشر دار القلم، دمشق، ط: األوىل عام ٖٗقذادف احلق، الشيخ دمحم الغزايل ص:  (ٕ)
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كاٞتهالة  (ُ)ال٨تصاريوصف اب يرفضوف كلَّ الرَّفض أفٍ  ٚتهرة الفالسفة كالعلماء كا١تؤمنُت ابهلل إفَّ 
فال يقع إال على السُّكارل  ه لسفرائو إذل خلقو،اختيار  أف ييسيءكلَّ الرَّفض  يرفضوف ، كماكالتسرع

 ...كا١تنحرفُت
 أ.ق (ِ)(ركر؟؟كإذا كاف أنبياء هللا سكارل كزانة ك٤تتالُت فلماذا ييالـ ركَّاد السُّجوف كأصحاب الشُّ 

 ، قلت: كمهما يكن من شيءو؛ فإفَّ الناهر يف ىذه األقواؿ يتبُتَّ لو: أفَّ أىل الكتاب قوـه بػيٍهته
ال يػىٍرعيوف لنيبو حيرمةن، ك}ال يػىٍرقيبوف يف ميٍؤًمنو إالَّ كال ًذمَّةن{ كما كصفهم هللا يف القرآف الكرًن، قاؿ 

[، كلذلك َُالتوبة: اآلية ]سورة  ژ   گ  گ  ڳ  گڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گژ تعاذل: 
       .دل يتورَّعوا عن الكذب على أنبياء هللا ككصفهم ٢تم ابلشَّناعة كالسُّوء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           

لوقاتو. لكْن الواجُب نفي االحنصار مل يَرِد يف حقِّ هللا نفياً أو إثبااتً على الرُّغم أنَّ ادلراد بو ىنا معىن حقاً، وىو أنَّ هللا ليس زلصوراً يف سل (ٔ)
 ىو مذىب السَّلف.   ترُك التعبًن هبذا األلفاظ اجململة اليت ترد يف حق هللا ال نفياً وال إثبااتً وأْن ُيستفصل عن مراد قادِليها كما 

 .  ٖٗ- ٖٖنفس ادلصدر ص:  (ٕ)
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 كالردكد عليها ،عدـ عصمة األنبياء: شبهات حوؿ ا٠تامس ا١تبحث
مع  كاليت قد يتمسَّك هبا البعض يف عدـ عصمة األنبياء ،بهاتكأختم ىذا البحث ببعض الشُّ 

 .الردًٌ عليها
يدؿُّ على تقريرىم لعصمة ٦تا  ؛يف ردًٌىاعلماء اإلسالـ  ظهر لنا جهودى ىذه الشُّبو تي  كما أفَّ 

    صارل، كمن دار يف فلكهم من أىل البدع.  األنبياء أيضان، خالفان لليهود كالنَّ 
 ،اه هللا عن األكل منهاجرة اليت هنأيب البشر من الشَّ  -عليو السالـ-آدـ  لي كٍ بهة األكذل: أى الشُّ 
 [.ُُِ]سورة طو، اآلية:   ژۓ ﮲  ﮳  ﮴    ژ  كما يف قولو تعاذل:  ،و عصىأبنَّ  لو وككصفي 

 : من كجوه كاٞتواب عن ىذه الشُّبهة
و من يطاف لو، كأكلي كذلك بتزيُت الشَّ  ،جرةآدـ عليو السالـ ابتاله هللا فأكل من الشَّ أفَّ األكؿ: 

كما ،ها منكل األعن  لو هنيى هللا تعاذل نسيى  دي هٍ و ١تا طاؿ عليو العى سياف، فإنَّ جرة كاف عن ني الشَّ 
]سورة طو، اآلية:  ژٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ  كصفو هللا تعاذل يف قولو: 

 [، كالناسي ال يؤاخذ بطبيعة اٟتاؿ. ُُٓ
 بوة. كاف قبل النُّ   جرةأكلو من الشَّ الثاين: أفَّ 

ن غَتىا ها، فتناكؿ مً ينً ي عن عى كاف عن اجتهادو، حيث هنَّ أنو هني   جرةأكلو من الشَّ الثالث: أفَّ 
كاإلشارة تقتضي  ؛[ّٓ]سورة البقرة، اآلية:   ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ ژ لقولو:  ؛عهاوٍ ن نػى مً 

  التخصيص. 
 : كاٞتواب عنها ،بهةيف تقرير ىذه الشُّ  -رٛتو هللا-يقوؿ البيضاكم

قصة على عدـ عصمة األنبياء عليهم الصالة كالسالـ من هبذه ال (ُ)كت اٟتشويةكقد ٘تسَّ )
  :كجوه
  .كا١ترتكب لو عاصٌو  ،عنو كارتكب ا١تنهيى  ان أف آدـ صلوات هللا عليو كاف نبيًٌ  :األكؿ
 ژىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ژ: قولو تعاذلكالظادل ملعوف ل ،ل ابرتكابو من الظا١تُتعً أنو جي  :كالثاين

  [.ُٖ]سورة ىود، اآلية: 
﮴    ژ: فقاؿ ،صيافأنو تعاذل أسند إليو العً  :كالثالث ﮳   ﮲     [.ُُِ]سورة طو، اآلية:   ژۓ 
  .دـ عليونب كالنَّ جوع عن الذَّ كىي الرُّ  ،أنو تعاذل لقنو التوبة :كالرابع

                                                           

احلشوية: لقب يطلقو األشاعرة على أىل التجسيم يف اعتقادىم، ولعلَّ ادلراد بو ىنا الكرامية أتباع دمحم بن كرام السجستاين، والذي  (ٔ)
سب إليو القول بعدم عصمة األنبياء. انظر: ُنِسب إليو القول ابلتجسيم فعًل، حيث زعم أن ربَّو جسٌم لو حدٌّ، ولو هناية، كما نُ 

، نشر مكتبة اخلاجني، القاىرة، والفرق بٌن ٕ/ٗالفصل يف األىواء وادللل والنحل، أبو دمحم علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاىري 
 م. ٜٚٚٔلثانية، عام ، نشر دار اآلفاق اجلديدة، بًنوت، ط: آٖٕالفرق، أبو منصور عبد القاىر بن طاىر بن دمحم البغدادي ص: 



ٕٕ 
 

ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ژ :و خاسر لوال مغفرة هللا تعاذل إَّيه بقولواعًتافو أبنَّ  :كا٠تامس

  .يكوف ذا كبَتة نٍ كا٠تاسر مى  [،ِّ]سورة األعراؼ، اآلية:  ژڀ 
  .لرى عليو ما جى  رً ذنب دل يىٍ و لو دل يي أنَّ  :كالسادس

  :كاٞتواب من كجوه
  .عي مطالب ابلبيافكا١تدًٌ  ،حينئذو  نبيان  و دل يكنأنَّ  :األكؿ
ا كإمنًٌ  ؛و بًتؾ األكذل لوحظَّ  رى سً كخى  ،ألنو هلم نفسو ،ري هادل كخاسً كإمنا ٝتيًٌ  ،هي للتنزيوالنَّ  أفَّ  :كالثاين

ٔتا قالو  ككفاءن  ،األكذل ؾً رٍ لو على تػى  ل معاتبةن رى ل عليو ما جى رى كجى  ،١تا فات عنو ر ابلتوبة تالفيان مً أي 
  .خلقو لى بٍ للمالئكة قػى 
]سورة طو، اآلية:  ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژ  :لقولو سبحانو كتعاذل ؛و فعلو انسيان أنَّ  :كالثالث

 .سيافظ عن أسباب النُّ كلكنو عوتب بًتؾ التحفُّ  [.ُُٓ
أك  ،هي للتنزيوالنَّ  أفَّ  و هنَّ فإنَّ  ؛أ فيوطى خٍ أى  أقدـ عليو بسبب اجتهادو  -عليو السالـ-و أنَّ  :كالرابع

ككاف ا١تراد هبا اإلشارة إذل النوع كما  ،هاعً وٍ ن نػى غَتىا مً  نٍ فتتناكؿ مً  ،جرةاإلشارة إذل عُت تلك الشَّ 
 ىذاف حراـ على ذكور أميت حل  )) :كقاؿ ،بيده كذىبان  و عليو الصالة كالسالـ أخذ حريران كم أنَّ ري 

 . (ِ)(هلشأف ا٠تطيئة ليجتنبها أكالدي  كإمنا جرل عليو ما جرل تعظيمان  ،(ُ)((إلانثها
 جرة كاف عن نسياف.  أكلو من الشَّ أف  -كالعلم عند هللا–كالراجح من ىذه األقواؿ 

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  :يف تفسَت قولو تعاذل -رٛتو هللا–يقوؿ ابن حـز الظاىرم 

 [: ُُٓ]سورة طو، اآلية:  ژڤ  ڦ  ڦ  
 أحسن الظنَّ  ،لو إبليس عدك   هللا إليو يف أفَّ  دى هٍ عى  -عليو السالـ-ما نسي آدـ لف)

 بنصًٌ  جرة اليت هناه هللا عنها انسيان و إمنا أكل من الشَّ فإنًٌ  ،-عليو السالـ-آدـ  لى عى كىكذا فػى ...بيمينو
أك  ،ابن مقرَّ  كان لً فيكوف مى  ؛ة عند هللا تعاذلوى ظٍ حى ر أنو يزداد ألنو قدَّ  ،إذل ا٠تَت كقاصدان  الن كمتاكًٌ  ،القرآف
 رى مٍ ككاف الواجب أف حيمل أى  ،بو كجلَّ  اه ذلك إذل خالؼ ما أمره هللا عزَّ فأدَّ  ،فيما ىو فيو أبدان  خالدان 

ل ىذا عادل من علماء ا١تسلمُت عى كلو فػى  ،وي بٍ صً لكن أتكؿ كأراد ا٠تَت فلم يي  ،على هاىره كجلَّ  و عزَّ ربًٌ 
نيا كاف و عن اٞتنة إذل نكد الدُّ د بو إخراجى جى كى ا فعلو كى ١تَّ  -الـعليو السَّ -كلكن آدـ  ،لكاف مأجوران 
د كا١تخطئ دل يتعمَّ  ،ى العامدكما ٝتىَّ   قاتل ا٠تطأ قاتالن  كجلَّ  ى هللا عزَّ كقد ٝتَّ  .لنفسو بذلك ها١تان 

                                                           

، حتقيق: دمحم زلي الدين عبد احلميد، نشر دار الفكر، والرتمذي، أبو ٓ٘/ٗأخرجو أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين  (ٔ)
، حتقيق: أمحد دمحم شاكر وآخرين، نشر دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت. وقال الرتمذي: حسن ٕٚٔ/ٗعيسى دمحم بن عيسى 

 صحيح.   

 ، نشر دار الفكر، بًنوت. ٖٙٓ-ٖٗٓ/ٔتفسًن البيضاوي  (ٕ)
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ـى  ،رقبة قى تٍ عً  يف ا٠تطأ يف ذلك كفارةن  لى عى كجى  ،معصيةن   ،قبةشهرين متتابعُت ١تن عجز عن الرَّ  أك صيا
  .(ُ)(د ذنبان كىو دل يتعمَّ 

 من ا١تشركُت ، كقولو لقومو: إهنا أخيتةارى بهة الثانية: يف قوؿ إبراىيم عليو السالـ لزكجتو سى الشُّ 
 نُّ ظى فقد يي  ؛(بل فعلو كبَتىم ىذا()) :، كقولو بعد تكسَت األصناـ((سقيم )إين): لعيدىم١تا دعوه 

 ذلك من ابب الكذب.
ثنتُت يف  :تابى ذٍ قط إال ثالث كً  -عليو السالـ- إبراىيم النيبُّ ب ذً كٍ كقد يستشهدكف بقولو ملسو هيلع هللا ىلص: ))دل يى 

ار ـ أرض جبَّ دً فإنو قى  ؛ةارى ككاحدة يف شأف سى  {،بل فعلو كبَتىم ىذا} :كقولو {،إين سقيم} :ذات هللا قولو
سألك  فإفٍ  ،يعلم إنك امرايت يغلبٍت عليك ىذا اٞتبار إفٍ  إفَّ  :فقاؿ ٢تا ،الناس ككانت أحسنى  ،ةارى كمعو سى 

  .ِ()((غَتم كغَتؾ فإين ال أعلم يف األرض مسلمان  ،فإنك أخيت يف اإلسالـ ؛فأخربيو إنك أخيت
 : أف ىذا ليس كذابن، بل ىو من ابب التعريض يف ا١تسألتُت األكليُت، ألفَّ بهةعلى ىذه الشُّ د كالرَّ 

رؾ رؤية الشًٌ  مريض من شرككم؛ ألفَّ  :يعٍت ((سقيم)إين ) :، كقولوحقان  ينة ىي أختو يف الدًٌ ارى سى 
رض القلوب  مطابق للواقع. ()إين سقيم()ليمة، فيكوف قولو السَّ  ديي

يف  إفَّ لقولو ملسو هيلع هللا ىلص: )) ابن حقيقةن ذً يف اإلفهاـ، كليس كى  به ذً و كى زان، ألنَّ  ٕتوُّ ابىن ذً ى كى سمَّ كالتعريض يي 
  .(ّ)عن الكذب(( ا١تعاريض ١تندكحةن 

 ؛فهاـاإل يف ذ كاف كذابن إنوع من الكذب  كالتعريض: )-رٛتو هللا–يقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
كىى  ؛(ْ)((ذات هللا يفهن ابت كلُّ ذٍ ال ثالث كً إابراىيم دل يكذب  فَّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إ ك٢تذا قاؿ النيب

    .(ٓ)(يال ىو كىإذ كاف ليس ىناؾ مؤمن إ ؛((هنا أخيت)إ) :ةارى كقولو عن سى   ،معاريض
بل من ابب إقامة اٟتجة  ،فهذا ليس من ابب الكذب ((بل فعلو كبَتىم ىذا)) :كأما قولو

چ  چ  ژ  :، كإمنا قاؿرىا ىذا الكبَتكإمنا كسَّ  ،ر أصنامكمين دل أكسًٌ إ :عليهم، فلم يقل ٢تم

، حىت يلفت انتباىهم إذل (ٔ)[ّٔ]سورة األنبياء:   ژڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    
رؾ.   بطالف الشًٌ

                                                           

 . ٗ/ٗالفصل يف األىواء وادللل والنحل، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاىري  (ٔ)

(، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا، نشر دار ابن ٜٖٚٔحديث رقم ) ٕٕ٘ٔ/ٖأخرجو البخاري يف صحيحو، أبو عبد هللا دمحم بن إمساعيل البخاري  (ٕ)
(، حتقيق: ٖٕٔٚ، حديث رقم )ٓٗٛٔ/ٗومسلم يف صحيحو، مسلم بن احلجاج القشًني ه، ٚٓٗٔكثًن، بًنوت، ط: الثالثة، عام 

    دمحم فؤاد عبد الباقي ، نشر دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت.

دمحم عبد القادر عطا، نشر دار الباز، ، حتقيق ٜٜٔ/ٓٔالبيهقي يف سننو، أبو بكر أمحد بن احلسٌن بن علي بن موسى البيهقي  أخرجو (ٖ)
    ه.  ٗٔٗٔمكتبة مكة ادلكرمة، عام 

   سبق خترجيو.   (ٗ)

   مكتبة ابن تيمية.، مجع عبد الرمحن بن دمحم بن قاسم العاصمي النجدي، نشر ٜ٘ٔ/ٜٔبن عبد احلليم بن تيمية احلراين رلموع الفتاوى، أمحد  (٘)

 ، حتقيق: زلب الدين اخلطيب، نشر دار ادلعرفة، بًنوت  ٜٖٔ/ٙفتح الباري، أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقلين  (ٙ)
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نبياء طريقو البالغ عن هللا تعاذل فاأل ا الكذب فيمامَّ أ :ا١تازرمقاؿ : )-رٛتو هللا–يقوؿ النوكم 
فات كالكذبة الواحدة يف من الصًٌ  عدُّ ق ابلبالغ كيي ما ماال يتعلَّ أك  .معصوموف منو سواء كثَته كقليلو

 .لف كا٠تلفمكاف كقوعو منهم كعصمتهم منو القوالف ا١تشهوراف للسَّ إففي  ،نيامور الدُّ أحقَت من 
زان جوَّ و منهم سواء ر كقوعي تصوَّ ق ابلبالغ ال يي ف الكذب فيما يتعلَّ أالصحيح  :قاؿ القاضي عياض

 ،بوة يرتفع عنومنصب النُّ  فَّ أل ،ـ كثرأ بي ذً الكى  لَّ كسواء قى  ،ـ الأ اغائر منهم كعصمتهم منهالصَّ 
  .قوا٢تمكٕتويزه يرفع الوثوؽ أب

منا إابت ا١تذكورة ذٍ الكً  فَّ :أفمعناه  ((ةارى يف ذات هللا تعاذل ككاحدة يف شأف سى ثنتُت )) ملسو هيلع هللا ىلص: ما قولوأك 
  :لوجهُت مذمومان  مر فليست كذابن ا يف نفس األمَّ أك  ،امعىي ابلنسبة إذل فهم ا١تخاطب كالسَّ 

  ...مركىو صحيح يف ابطن األ، سالـأخيت يف اإل :ةارى فقاؿ يف سى  ،ل هبارى و كى نَّ أ :حدمهاأ
نو أكقد اتفق الفقهاء على  ،يف دفع الظا١تُت فيو لكاف جائزان  توريةن  ال و لو كاف كذابن نَّ أ :الثاين كالوجو

كسأؿ عن ذلك  ،بان صٍ نساف ليأخذىا غى ك يطلب كديعة إلأ ،ليقتلو ٥تتفيان  نساانن إلو جاء هادل يطلب 
ونو يف دفع لك ؛بل كاجب ،كىذا كذب جائز ،نكار العلم بوإخفاؤه ك إكجب على من علم ذلك 

 .(ُ)(يف مطلق الكذب ا١تذمـو ت ليست داخلةن ابى ذٍ ف ىذه الكً أعلى ملسو هيلع هللا ىلص فنبو النيب  ،الظادل

ۆئ  ۆئ   ژ استدالؿ الطاعنُت يف عصمة األنبياء بقولو تعاذل يف حق نبينا ملسو هيلع هللا ىلص:  :بهة الثالثةالشُّ 

ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب    ىئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ىئ

  [.ِٓ]سورة األنعاـ، اآلية:  ژمب  ىب  يب  جت  حت   
ف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أراد أف يتلطَّ  ىذا من ابب ترؾ األكذل، ألفَّ  أفَّ  استدال٢تم هبذه اآلية: د علىكالرَّ 

 التمييز.ابلكفار، فجعل ٢تم يومان كللمسلمُت يومان، فعاتبو هللا ألجل ىذا 
اعنوف يف احتج الطَّ فقد : )يف تقرير ىذه الشُّبهة كالردًٌ عليها -رٛتو هللا– ازمالرَّ الفخر يقوؿ 

  :عصمة األنبياء عليهم السالـ هبذه اآلية من كجوه
  .فكاف ذلك الطرد ذنبان  ،ردأنو عليو السالـ طردىم كهللا تعاذل هناه عن ذلك الطَّ  :األكؿ
كقد [. ِٓ]سورة األنعاـ، اآلية:   ژمب  ىب  يب  جت    ژ :قاؿأنو تعاذل  :كالثاين

  .فيلـز أف يقاؿ إنو كاف من الظا١تُت ،ثبت أنو طردىم
]سورة   ژ ٿڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺژ  :أنو تعاذل حكى عن نوح عليو السالـ أنو قاؿ :كالثالث

مث إنو تعاذل أمر دمحمان عليو السالـ ٔتتابعة األنبياء عليهم السالـ يف ٚتيع  [،ِٗ ، اآلية:ىود

                                                           

، نشر دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت، ط: الثانية، ٕ٘ٔ/٘ٔمسلم، أبو زكراي حيٍن بن شرف بن مري النووي شرح النووي على صحيح  (ٔ)
    ه.  ٕٜٖٔعام 
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 [،َٗ ، اآلية:األنعاـ]سورة  ژ ۆئۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئژ  :حيث قاؿ ؛األعماؿ اٟتسنة
 .فبهذا الطريق كجب على دمحم عليو السالـ أف ال يطردىم فلما طردىم كاف ذلك ذنبان 

 ژ  ٿٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ژ :أنو تعاذل ذكر ىذه اآلية يف سورة الكهف فزاد فيها فقاؿ :كالرابع

نيا يف آية أخرل إنو تعاذل هناه عن االلتفات إذل زينة اٟتياة الدُّ  مثَّ  [،ِٖ ، اآلية:الكهف]سورة 
فلما  [،ُُّ ، اآلية:طو]سورة   ژڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ژ  :فقاؿ

 .نيا كاف ذلك ذنبان مث ذكر يف تلك اآلية أنو يريد زينة اٟتياة الدُّ  ،نياعن االلتفات إذل زينة الدُّ  يهن
ـ ىذه الواقعة فكاف عليو السال بعدملسو هيلع هللا ىلص نقل أف أكلئك الفقراء كلما دخلوا على رسوؿ هللا  :ا٠تامس

  .نبأيضان على الذَّ  كذلك يدؿُّ  ،أك لفظ ىذا معناه ((،مرحبان ٔتن عاتبٍت ريب فيهم)) :يقوؿ
ما طردىم ألجل االستخفاؼ هبم كاالستنكاؼ من  -عليو السالـ-و أنَّ  :ؿكاٞتواب عن األك 

فكاف غرضو  ،سول الوقت الذم كاف حيضر فيو أكابر قريش ،نان  ٞتلوسهم كقتان معيَّ كإمنا عُتَّ  ،فقرىم
ىؤالء الفقراء من ا١تسلمُت  :كاف يقوؿ  -عليو السالـ-كلعٌلو  ،اإلسالـف يف إدخا٢تم يف منو التلطُّ 

ين و يفوهتم الدًٌ كىؤالء الكفار فإنَّ  ،ينيف الدًٌ  كأنيا مهم يف الدُّ  ال يفوهتم بسبب ىذه ا١تعاملة أمره 
 إال أفَّ  ،ىذا االجتهاد كقع خطأن  إفَّ  :فأقصى ما يقاؿ ،فكاف ترجيح ىذا اٞتانب أكذل ؛كاإلسالـ

  .ا٠تطأ يف االجتهاد مغفور
الظلم عبارة  أفَّ  :فجوابو ؛من الظا١تُت -عليو السالـ-ىم يوجب كونو دى رٍ طى  إفَّ  :اثنيان  مكأما قو٢ت

وف التعظيم من عفاء الفقراء كانوا يستحقُّ أكلئك الضُّ  فأ :كا١تعٌت .يء يف غَت موضعوعن كضع الشَّ 
إال أنو من ابب ترؾ  ان،اجمللس كاف ذلك هلمردىم عن ذلك فإذا ط ،-عليو السالـ-سوؿ الرَّ 

  .ال من ابب ترؾ الواجبات ،األكذل كاألفضل
 ،كاألكمل ،ىذه الوجوه على ترؾ األفضل  ٨تمل كلَّ فإانَّ  ،ككذا اٞتواب عن سائر الوجوه

 .(ُ)(كهللا أعلم .كاألحرل ،كاألكذل
النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاف يتهد يف زمن التشريع، مث أييت التصويب من هللا تعاذل لو،  أفَّ بهة الرابعة: الشُّ 

 ة. مى صٍ كذلك ينايف العً 
كمن أمثلة اجتهاداتو ملسو هيلع هللا ىلص كاليت جاء التشريع مصوًٌابن لو فيها: اجتهاده يف إعراضو عن األعمى، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ا يف سورة "عبس"، قاؿ تعاذل: كم  اد أف يتزكى، كإقباليو على الكفاركالذم أر 

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     

                                                           

 ه. ٕٔٗٔ، نشر دار الكتب العلمية، بًنوت، عام ٜٗٔ- ٖٜٔ/ٕٔالتفسًن الكبًن، فخر الدين دمحم بن عمر التميمي الرازي  (ٔ)



ٕٙ 
 

، ٓ، ْ، ّ، ِ، ُ]سورة عبس، اآلَّيت:   ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
ٔ ،ٕ ،ٖ ،ٗ ،َُ.] 

كمن أمثلة ذلك أيضان: اجتهاده يف أسرل بدر حيث أطلق سراحهم كقىًبل منهم الفداء، فأنزؿ هللا 
ې  ى  ى   ائ    ېۈ  ۈ           ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېژ تعاذل قولو معاتبان لو: 

]سورة األنفاؿ،  ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ             ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ەئائ  ەئ
  .(ُ)[ٖٔ-ٕٔ: اآليتاف

 ن كجهُت: بهة مً كالرد على ىذه الشُّ 
األكؿ: أفَّ اجتهاد النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال يقدح يف عصمتو كإٍف صيوًٌب، ألفَّ االجتهاد يف ذاتو عمله ٤تمود، 

اٞتىٍهد يف معرفة اٟتقًٌ أك يف دىٍرًؾ حيٍكًم هللا يف الواقعة، كىذا أمر ٦تدكح  ؿي ذٍ ألفَّ االجتهاد معناه: بى 
لقولو ملسو هيلع هللا ىلص: ))إذا اجتهد اٟتاكم فأصاب فلو  ،كإف كاف ٥تطئان يف اجتهاده ،يثاب عليو اإلنساف

 . ِ()أجراف، كإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر كاحد((
على مراعاة  ان مبنيَّ  كاف  -كىو ابن أٌـً مكتـو– يف إعراضو عن األعمى النيب ملسو هيلع هللا ىلص اجتهادالثاين: أف 

الذم جاء إذل النيب  ز  لإلسالـ، ألفَّ فيو عً  ريف يف قوموالشَّ إسالـ الكافر  مصلحة الدَّعوة، لكوف
كأقبل  عن ابن أٌـً مكتـو ملسو هيلع هللا ىلص ، كلذا أعرض(ّ)من عظماء ا١تشركُت كقيل: غَته يب بن خلف،أي ملسو هيلع هللا ىلص 

، كلعلَّو رأل مه لً سٍ مي ألنَّو  ابن أـ مكتـوعلى إجابة  ريف يف قوموىذا الكافر الشَّ  عليو؛ فآثر ملسو هيلع هللا ىلص إسالـى 
رائر ابلسَّ  لكنَّ هللا تبارؾ كتعاذل العليمى  ؛دَّعوة؛ دعوة ا١تخالف قبل ا١توافقَّيت الذلك من أكلوًٌ  أفَّ 

 تعاذل على إجابة ا١تسلم قبل الكافر، ألفَّ هو فنبَّ  ،ال ينتفع نٍ ينتفع كمى  نٍ مى  مائر يعلمي ٔتا يف الضَّ  ا٠تبَتى 
 كهللا تعاذل أعلم. ا١تصلحة ىنا متحققة أك راجحة، ٓتالؼ تقدًن دعوة الكافر.

أليف كا٢تداية التَّ كأما اجتهاده يف أسرل بدر فكاف بسبب ما تطبَّع عليو من الرَّٛتة كإرادة 
   . كهللا تعاذل أعلم.   و رأل يف الفداء نفعان للصحابة رضواف هللا عليهم. ككذلك لعلَّ للخىٍلق

 
 

                                                           

نشر دار الكتاب العريب، بًنوت، ط: الرابعة، ، ٛٙ/ٕانظر: التسهيل يف علوم التنزيل، دمحم بن أمحد بن دمحم الغرانطي ادلشهور اببن جزي الكليب  (ٔ)
  ه.ٖٓٗٔعام 

(، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا، نشر دار ابن ٜٜٔٙحديث رقم ) ٕٙٚٙ/ٙأخرجو البخاري يف صحيحو، أبو عبد هللا دمحم بن إمساعيل البخاري  (ٕ)
(، حتقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي ، ٙٔٚٔ، حديث رقم )ٕٖٗٔ/ٖومسلم بن احلجاج القشًني ه، ٚٓٗٔكثًن، بًنوت، ط: الثالثة، عام 

    اء الرتاث العريب، بًنوت.نشر دار إحي

، نشر دار الكتاب العريب، بًنوت، ط: الرابعة، عام ٛٚٔ/ٗالتسهيل يف علوم التنزيل، دمحم بن أمحد بن دمحم القرانطي ادلشهور اببن جزي الكليب  (ٖ)
 ه. ٕٓٗٔ



ٕٚ 
 

 ا٠تا٘تة: 
 توصلت للنتائج التالية:  ا١تهم بعد البحث كالتقصي يف ىذا ا١توضوع

 / العصمة قاسم مشًتؾ بُت ٚتيع األنبياء. ُ
  العقل كالشَّرع./ عصمة األنبياء من موجبات ِ
 . سائغ اعنُت يف عصمة األنبياء دليل أك أتكيله معترب/ ليس للطّ
 تطاكؿ اليهود كالنصارل على أنبياء هللا تعاذل./ ْ
صوص يف التوراة الدالة على عدـ عصمة األنبياء دليل قطعي على كقوع التحريف / كركد النُّ ٓ

  كتاهبم التوراة.يف  
صوص لوا ىذه النُّ بً مُت ألنبيائهم ١تا قى ألنبيائهم؛ فلو كانوا معظًٌ / ليس ألىل الكتاب تعظيم ٔ

 الة على عدـ عصمة أنبيائهم. الدَّ 
 التوصيات: 

 يوصي الباحث ٔتا يلي: 
 / بياف دسائس اليهود كالنَّصارل، كتنبيو الناس إليها. ُ
 كتبهم.صوص الدَّالة على كقوع التحريف يف  ىتماـ بدعوة النَّصارل بذكر النُّ / االِ
        / عقدي مؤ٘ترات ككرش عملو يف كيفية دعوة أىل الكتاب من خالؿ كتبهم. ّ

 كابهلل التوفيق. 
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 فهرس ا١تصادر كا١تراجع. 
 . القرآف الكرًن. 

ٖتقيق: د. سيد اٞتميلي، نشر دار الكتاب العريب، بَتكت، ط:  . إحكاـ األحكاـ، أتليف: علي بن دمحم اآلمدم
 .قَُْْاألكذل، عاـ 

 ق. َُّْإ٧تيل براناب، ٚتع: سيف هللا أٛتد فاضل، نشر دار القلم، الكويت، ط: الثانية، عاـ . 
 اتج العركس، دمحم مرتضى اٟتسيٍت الزبيدم،، نشر دار ا٢تداية.. 

 ابن جرير الطربم، نشر دار الكتب العلمية، بَتكت.. اتريخ الطربم، أتليف: أيب جعفر 
. التسهيل يف علـو التنزيل، أتليف: دمحم بن أٛتد بن دمحم القرانطي ا١تشهور اببن جزم الكليب، نشر دار الكتاب 

 ق. َُّْالعريب، بَتكت، ط: الرابعة، عاـ 

، نشر دار الفكر ا١تعاصر، بَتكت، ط: التعاريف، أتليف: عبد الرؤكؼ ا١تناكم، ٖتقيق: د. دمحم رضواف الدابة .
 ق. َُُْاألكذل، 

. التعريفات، أتليف: الشريف علي بن دمحم بن دمحم اٞترجاين، ٖتقيق: إبراىيم األبيارم، نشر دار الكتاب العريب، 
 ق. َُْٓبَتكت، عاـ 

قة  على نفقة ٝتو الشيخ/ . تفسَت ابن كثَت، أتليف: أيب الفداء إٝتاعيل بن كثَت الدمشقي، نشر دار الفتح، الشار 
      .  دمحم بن راشد آؿ مكتـو

 . تفسَت البيضاكم، نشر دار الفكر، بَتكت. 
التفسَت الكبَت، أتليف: فخر الدين دمحم بن عمر التميمي الرازم، نشر دار الكتب العلمية، بَتكت، عاـ 

 ق. ُُِْ

 دار الفكر، بَتكت. تيسَت التحرير، أتليف: دمحم أمُت ا١تعركؼ أبمَت ابدشاه  نشر. 
دراسات يف األدَّيف، أتليف: د. سعود بن عبد العزيز ا٠تلف، نشر دار العلـو كاٟتكم، ا١تدينة ا١تنورة، ط: \. 

 ـ.   ُُْْاألكذل، عاـ 
 . دراسة الكتب ا١تقدسة يف ضوء ا١تعارؼ اٟتديثة، أتليف: د. موريس بوكام، نشر دار ا١تعارؼ، القاىرة.

  .ٖتقيق: دمحم ٤تي الدين عبد اٟتميد، نشر دار الفكر ،سليماف بن األشعث السجستاين أتليف: داكد، أيبسنن . 
، ٖتقيق دمحم عبد القادر ُٗٗ/َُ. سنن البيهقي، أتليف: أيب بكر أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى البيهقي 

 ق.ُُْْعطا، نشر دار الباز، مكتبة مكة ا١تكرمة، عاـ 
، ٖتقيق: أٛتد دمحم شاكر كآخرين، نشر دار إحياء الًتاث عيسىعيسى دمحم بن  أيبأتليف: الًتمذم، . سنن 

      العريب، بَتكت.

كدمحم نعيم  . سَت أعالـ النبالء، أتليف: أيب عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قادياز، ٖتقيق: شعيب األرنؤكط
 ق.ُُِْالعرقسوسي، نشر مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط: التاسعة، عاـ 

 ق.ُُّٗ. شرح الطحاكية، أتليف: ابن أيب العز اٟتنفي، نشر ا١تكتب اإلسالمي، بَتكت، ط: الرابعة عاـ 
 ق.ُُّْ. شرح الطحاكية، أتليف: صاحل بن عبد العزيز آؿ الشيخ، نشر دار ا١تودة، مصر، ط: األكذل 

. شرح صحيح مسلم، أتليف: أيب زكرَّي حيِت بن شرؼ بن مرم النوكم، نشر دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، 
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 ق.     ُِّٗط: الثانية، عاـ 

. صحيح البخارم، أتليف: أيب عبد هللا دمحم بن إٝتاعيل إبراىيم البخارم، ٖتقيق: د. مصطفى ديب البغا، نشر 
    ق.   َُْٕدار ابن كثَت، ط: الثالثة، عاـ 

. صحيح مسلم، أتليف: مسلم بن اٟتجاج النيسابورم، ٖتقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء الًتاث 
 العريب، بَتكت.

 ق.َُْٔ. عصمة األنبياء، أتليف: فخر الدين الرازم، مطبعة الشهيد، قم ِبيراف، عاـ 
      خة الكًتكنية مصورة.نس . عصمة األنبياء، أتليف: دمحم كاهم دمحم خلف الدبلمي،

. غريب اٟتديث، أتليف عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينورم، ٖتقيق: د. عبد هللا اٞتبورم، نشر مطبعة العاين، 
 ق.    ُّٕٗبغداد، عاـ 

. فتح البارم، أتليف: أيب الفضل أٛتد بن علي بن حجر العسقالين، ٖتقيق: ٤تب الدين ا٠تطيب، نشر دار 
 كت.ا١تعرفة، بَت 

 .دمحم بن علي الشوكاين، نشر دار الفكر، بَتكت ، أتليف:كفتح القدير للشوكاين. 
. الفرؽ بُت الفرؽ، أتليف: عبد القاىر بن طاىر بن دمحم البغدادم، نشر دار اآلفاؽ اٞتديدة، بَتكت، ط: الثانية، 

 ـ.         ُٕٕٗعاـ 

، أتليف: أيب دمحم علي بن أٛتد بن سعيد بن حـز الظاىرم، نشر مكتبة نحلكال لل. الفصل يف األىواء كا١ت
 ا٠تا٧تي، القاىرة. 

. القاموس احمليط، أتليف: ٣تد الدين بن دمحم بن يعقوب الفَتكزآابدم، نشر دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، ط: 
 ق.  ُُِْاألكذل، عاـ 
  ق. ُُُْر القلم، دمشق، سورَّي، ط: األكذل عاـ نشر دا، ق، أتليف: الشيخ دمحم الغزارل. قذائف اٟت

. كتاب الكليات، أتليف: أيب البقاء أيوب بن موسى اٟتسيٍت الكفـو ، ٖتقيق: عدانف دركيش، كدمحم ا١تصرم، 
 ـ. ُُْٗنشر مؤسسة الرسالة 

 نسخة الكًتكنية. ((العهد القدًن كالعهد اٞتديد)). الكتاب ا١تقدس 
القاسم ٤تمود بن عمر الز٥تشرم، ٖتقيق: عبد الرازؽ ا١تهدم، نشر دار إحياء الكشاؼ، أتليف: أيب . 

   الًتاث العريب، بَتكت.
. ٣تموع الفتاكل، أتليف: أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية اٟتراين، ٚتع عبد الرٛتن بن دمحم بن قاسم العاصمي 

 النجدم، نشر مكتبة ابن تيمية.     

 مسعود البغوم، ٖتقيق: خالد عبد الرٛتن العك، نشر دار ا١تعرفة، بَتكت.   . معادل التنزيل، أتليف: أيب 

. ا١تفردات، أتليف: أيب القاسم اٟتسُت بن دمحم ا١تشهور ابلراغب األصفهاين، ٖتقيق: دمحم سيد كيالين، نشر دار 
 ا١تعرفة، بَتكت، لبناف.

ىلموت ريًت، نشر دار إحياء الًتاث العريب، . مقاالت اإلسالميُت، أتليف: علي بن إٝتاعيل األشعرم، ٖتقيق: 
 بَتكت، ط: الثالثة. 

 . ا١تقدمة، أتليف: عبد الرٛتن بن خلدكف، نشر دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت. 
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. ا١تلل كالنحل، أتليف: دمحم بن عبد الكرًن الشهرستاين، نشر دار الكتب العلمية، بَتكت، ط: الثانية، عاـ 
 ق.     ُُّْ

. منهاج السنة ، أتليف: أيب العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية اٟتراين  ٖتقيق: د. دمحم رشاد سادل، نشر مؤسسة 
 ق.         َُْٔقرطبة، ط: األكذل، عاـ 

. ا١تواقف، أتليف: عضد الدين عبد الرٛتن بن أٛتد اإليي، ٖتقيق: عبد الرٛتن ٛتَتة، نشر دار اٞتيل، لبناف، 
 ق.ُُْٕ، ط: األكذل

. ا١تيزاف يف مقارنة األدَّيف حقائق ككاثئق، أتليف: ا١تستشار دمحم عزت الطهطاكم، نشر دار القلم، دمشق، ط: 
    ىػ.           ُِّْالثانية 

 ، نبوات، أتليف: دمحم علي الصابوين. النبوة كال
            

     

       

      
             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ٖٔ 
 

 ا١توضوعاتفهرس 
 رقم الصفحة ا١توضوع 

   البحث مةمقدًٌ 
  أسباب اختيار البحث 

  منهجي يف البحث
  مشكلة البحث

   أسئلة البحث
  حدكدىابياف ا١تبحث األكؿ: تعريف العصمة ك 
  ا١تطلب األكؿ: معٌت العصمة لغة 

  منها مةي كٍ ا١تطلب الثاين: معٌت العصمة شرعان كاٟتً 
  .األنبياء عصمةحدكد  ا١تطلب الثالث:
  األدلة النقلية كالعقلية على عصمة األنبياءا١تبحث الثاين: 

  ا١تطلب األكؿ: األدلة النقلية
  ا١تطلب الثاين: األدلة العقلية

  ا١تبحث الثالث: التعريف أبىل الكتاب 
  ا١تطلب األكؿ: التعريف ابليهود

  ا١تطلب الثاين: التعريف ابلنصارل
  الرابع: موقف أىل الكتاب من عصمة األنبياءا١تبحث 

  ا١تبحث ا٠تامس: شبهات حوؿ عصمة األنبياء كالردكد عليها من كالـ أىل العلم
  ا٠تا٘تة

  التوصيات
  فهرس ا١تصادر كا١تراجع

  فهرس ا١توضوعات
 


