
 مفهوم عصمة الرسل صلوات هللا عليهم

 وإثبات حاالتها بين القول بالتعميم والتخصيص

 العالمة محمد علي فركوس

ِّ العالمين، والصالة والسالم على َمن أرسله هللاُ رحمةً للعالمين، وعلى آله  الحمُد هلل رب 

ا بعد: ين، أمَّ  وصحبه وإخوانه إلى يوم الد ِّ

ةَ نعمة  فالقرآن الكريم نصَّ في  دةٍ على أنَّ النبوَّ ة ، كما قال  آياٍت متعد ِّ ربَّانية  ومنحة  إلهية  خاصَّ

َن ٱلنَّبِّي ِّ ﴿تعالى: م م ِّ ُ َعلَۡيهِّ يَن أَۡنعََم ٱَّللَّ ئَِّك ٱلَّذِّ
َٰٓ يَّةِّ  ۧأُْولَ  ن ذُر ِّ ۡن َحَمۡلنَا َمَع نُوٖح َومِّ مَّ يَّةِّ َءاَدَم َومِّ ن ذُر ِّ َن مِّ

 َٰٓ يَم َوإِّۡسَر  هِّ َٰٓ  إِّۡبَر  ۡن َهَدۡينَا َوٱۡجتَبَۡينَا مَّ يَل َومِّ ُسل في األنبياء [، فليس ـ٥٨]مريـم:  ﴾ءِّ ْن  والرُّ ـ شيء  مِّ

َن الحول والطَّْول، ويعتصمون باهلل  خصائص الربوبية وال صفاتِّ األلوهية، أون مِّ بل هم يتبرَّ

م الراجحة، الب األَحد، َحبَاهم هللاُ بالكمال في ُصَورهم الظاهرة، وأخالقِّهم الواحد اطنة، وعقولِّهِّ

َن المواهب والقدرات والسجايا، ووفَّقهم بها لتحقيق العبودية ا أنعم هللاُ عليهم بهمِّ ها ممَّ هلل  وغيرِّ

ين. ِّ العالَمِّ  رب 

هما دون سائر البشر، غيَر أنَّ موضوع  وقد خصَّهم هللاُ تعالى بميزة الوحي والعصمةِّ وغيرِّ

ُسل واألنبياء لين: لسالمعليهم ا عصمة الرُّ  يدور في محورين ُمتداخِّ

ل: ُسل وتوقيرهم وتعزيرهم األوَّ ة  بين تعظيم األنبياء والرُّ مع إثبات العصمة لهم وهو موقُف األمَّ

 والعظائم. َمطاعنِّ اليهود والنصارى فيهم ورميِّهم بالكبائر والفواحش اإلسالمية، وبين

نَ  الثاني: ٍة  بين عصمٍة قاصرةٍ على التبليغ وعصمٍة مِّ الكبائر دون الصغائر، وبين عصمٍة عامَّ

 شاملٍة وعوارَض بشريٍة ال تقدح في العصمة.

ـ  في باب العصمة صلواُت هللاِّ عليهم ـ فُمعتقَدُ أهل السنَّة والجماعة تُجاهَ األنبياء والُمْرَسلين

ا الصغائُر فقَْد تقع منهم بمقتضمعصومون ِمَن الكبائر اإليماُن بأنـهم هو بشريَّتِّهم،  ى، وأمَّ

ن على ذلك ـ ْن صغائر  ـ كما سيأتي تفصيلُه والكتاُب والسنَّةُ يدالَّ علًما أنه إذا لم يعصمهم هللاُ مِّ

ون عليها، بل يُوفَّقون للتوبة الذنوب فقَْد َعَصمهم َن اإلصرار عليها؛ فإنهم ال يُقَرُّ واإلنابة  مِّ



ا كانوا عليه ق وهللاُ تعالى يُعاتُِّب أنبياَءه وُرُسلَه على قَدْرِّ  بلها.واالستغفار، وُهْم بعدها أكمُل ممَّ

ِّ منزلتهم، وما وتَجاَوَز عنهم  عاتََبهم عليه اعترفوا به وتابوا منه واستغفروا؛ فغَفََر هللاُ لهم ُعلُو 

األنبياء والُمْرَسلين أَْن ال تُتََّخذَ صغائُر الذنوب  وطهَّرهم منه؛ فإنَّ مقتضى األدبِّ الواجبِّ مع

 ِّ ْن ُعلُو  التي تصدر منهم ذريعةً للطعن فيهم، وسبياًل لإلزراء عليهم وانتقاصِّ مكانتهم والحط ِّ مِّ

 مرتبتهم؛ فإنَّ ذلك أذيَّة  هلل وُرُسلِّه متوعَّد  فاعلُها بعذاٍب ُمهيٍن.

الن في ثنايَا تفصيلِّ حاالت  العصمة على الوجه التالي: ويظهر المحوران الُمتداخِّ

اًل: العصم لِّ الرسالة والتبليغ:أوَّ  ة ثابتةٌ في تحمُّ

ل الرسالة فال ينَسْون شيئًا وال  وهذا محلُّ ات ِّفاٍق بين العلماء؛ فكما أنَّ هللا َعَصمهم في تحمُّ

ئه الوحَي ويجمعه في صدره؛ ينقصون شيئًا فقَدْ  ا  تَكفَّل هللاُ تعالى لرسوله بأَْن يُْقرِّ فال ينسى ممَّ

َٰٓ ﴿ ا شاء هللا، كما قال تعالى:أوحى إليه شيئًا إالَّ م ُق َعنِّ ٱۡلَهَوى  إِّۡن ُهَو إِّالَّ َوۡحٞي يُوَحى   ٣َوَما يَنطِّ

َٰٓ ﴿]النجم[، وقال تعالى: ﴾٤ ئَُك فَاَل تَنَسى  ُ  إِّنَّهُۥ يَۡعلَُم ٱۡلَجۡهَر َوَما يَۡخفَى   ٦َسنُۡقرِّ إِّالَّ َما َشآََٰء ٱَّللَّ

ۡك ﴿ ]األعلى[، وقال تعالى: ﴾٧ ٰٓۦَ اَل تَُحر ِّ فَإِّذَا  ١٧إِّنَّ َعلَۡينَا َجۡمعَهُۥ َوقُۡرَءانَهُۥ  ١٦بِّهِۦّ لَِّساَنَك لِّتَۡعَجَل بِّهِّ

هُ فَٱتَّبِّۡع قُۡرَءانَهُۥ 
ُسَل في  ]القيامة[، ﴾١٩ثُمَّ إِّنَّ َعلَۡينَا بَيَاَنهُۥ  ١٨قََرۡأنَ  فكذلك َعَصم هللاُ تعالى الرُّ

إِّن ِّي لَُكۡم َرُسوٌل ﴿ ـ في قوله تعالى: يةً عنهمحكا كما جاء ـ التبليغ؛ فُهم أَُمناُء صادقون

ينٞ  [، ال تحملهم رغبة  أو ١٨؛ الدخان: ١٧٨، ١٦٢، ١٤٣، ١٢٥، ١٠٧]الشعراء:  ﴾أَمِّ

ُروا بإبالغه رهبة   ا أوحى هللاُ إليهم فأُمِّ إلى الناس؛ فالكتماُن للوحي  على أَْن يكتموا بعًضا ممَّ

ِّ خيانة  تستحيل في حق ِّهم ن ﴿  تَتأتَّى لهم، قال تعالى:وال اإللهي  َل إِّلَۡيَك مِّ ۡغ َمآَٰ أُنزِّ ُسوُل بَل ِّ َٰٓأَيَُّها ٱلرَّ يَ 

َسالَتَهُۥ ب َِّكَۖ َوإِّن لَّۡم تَۡفعَۡل فََما بَلَّۡغَت رِّ الوعيدَ الالحق بالكاتم  [، وقد بيَّن هللاُ تعالى٦٧]المائدة:  ﴾ رَّ

يلِّ  َولَۡو ﴿ المغي ِّر لَِّما أوحى هللاُ في قوله تعالى: َل َعلَۡينَا بَۡعَض ٱأۡلَقَاوِّ ينِّ  ٤٤تََقوَّ ۡنهُ بِّٱۡلَيمِّ أَلََخۡذنَا مِّ

ۡنهُ ٱۡلَوتِّيَن  ٤٥ دَ الكتماُن ضاَعتِّ األمانةُ وبََطلَتِّ ﴾٤٦ثُمَّ لَقََطۡعَنا مِّ ]الحاقَّة[، فمتى ُوجِّ

ةُ   وانتفَتِّ الرسالةُ. النبوَّ

ة وهذه العصمـةُ فيما يُبل ِّغونه عن هللا ثابتة  لألن ُسل، وهي التي يحصل بها مقصودُ النبوَّ بياء والرُّ

إنَّ األنبياَء » ـ: رحمه هللا ـ يستقِّرُّ في ذلك خطأ  بات ِّفاق المسلمين، قال ابُن تيمية والرسالة؛ فال

ـ وفي تبليغ رساالته بات ِّفاق  سبحانه عن هللا ـ صلواُت هللا عليهم معصومون فيما يخبرون به

ة؛ ولهذا َل إِّلَۡينَا َوَمآَٰ ﴿ َب اإليماُن بُكل ِّ ما أُوتُوهُ كما قال تعالى:َوجَ  األمَّ ِّ َوَمآَٰ أُنزِّ اْ َءاَمنَّا بِّٱَّللَّ قُولُوَٰٓ



هِّ  َٰٓ إِّۡبَر  َل إِّلَى  يَسى  َوَمآَٰ أُوتَِّي  ۧأُنزِّ َق َويَۡعقُوَب َوٱأۡلَۡسبَاطِّ َوَمآَٰ أُوتَِّي ُموَسى  َوعِّ يَل َوإِّۡسَح  عِّ َم َوإِّۡسَم 

ۡنُهۡم َونَۡحُن لَهُۥ ُمۡسلُِّموَن ٱلنَّبِّيُّوَن مِّ  ُق بَۡيَن أََحٖد م ِّ ۡم اَل نُفَر ِّ ب ِّهِّ ۡثلِّ َمآَٰ َءاَمنتُم  ١٣٦ن رَّ فَإِّۡن َءاَمنُواْ بِّمِّ

يُع ٱۡلعَلِّ  ُ  َوُهَو ٱلسَّمِّ قَاٖقَۖ فََسيَۡكفِّيَكُهُم ٱَّللَّ إِّن تََولَّۡواْ فَإِّنََّما ُهۡم فِّي شِّ  وَّ
يُم بِّهِۦّ فَقَدِّ ٱۡهتََدواَْۖ

 .(١)«]البقرة[ ﴾٧١٣

ْن كبائر الذنوب:  ثانيًا: العصمة مِّ

ُسلَ  اإلجماَع على أنَّ  ـ رحمه هللا ـ نَقَل القرطبيُّ  ْن كبائر الذنوب األنبياء والرُّ ْن  معصومون مِّ ومِّ

ُكل ِّ رذيلٍة فيها َشْين  ونقص  
يرةِّ َخْلقِّ  ،(٢) ْن يأبى اليهودُ والنصارى إالَّ أَْن يطعنوا في خِّ لكِّ

ههم هللاُ  هللا عنه وصانَهم منه، بل إنَّ ُكتَُبهم  وأصفيائه، وَيْجَرحوهم بالعظائم، وينسبوا إليهم ما نزَّ

َن التوراة واإلنجيل فة مِّ ة  بالقبائح، ترمي ُرُسَل هللاِّ وأنبياَءه بالمخازي والكبائـر واإلثم  المحرَّ عاجَّ

ا كبيرً  والفواحش ـ ا يقولون ُعلُوًّ  ـ. اتعالى هللاُ عمَّ

ْن أوصاٍف وأعمالٍ  ُسل مِّ ا ينسبه اليهودُ لألنبياء والرُّ  قبيحٍة: وممَّ

 قدَّم ساَرةَ إلى فرعون حتَّى َينال الخيَر بسببها. عليه السالم أنَّ إبراهيم ـ

ر، ثمَّ قام على ابنتَْيه فَزنَى بهما واحدةً بعد  عليه السالم وأنَّ لوًطا ـ َب خمًرا حتَّى َسكِّ َشرِّ

 األخرى.

ْلسةً دون أَْن يُْعلِّمه. عليه السالم وأنَّ يعقوب ـ يه، وَخَرَج بأهله خِّ ْن َحمِّ  َسَرق مواشَي مِّ

ادِّ جيشه، ثمَّ  عليه السالم ـ وأنَّ داود ْن قُوَّ دبَّر حيلةً لقتلِّ الرجل فقُتِّل، وبعد  َزنَى بزوجةِّ رجٍل مِّ

ها إلى نسائه، فولَدَْت له   عليه السالم. سليمانَ ذلك أَخذَ داودُ الزوجةَ وضمَّ

ه وَعبَدَ األصنامَ  عليه السالم وأنَّ سليمان ـ رِّ عمرِّ  وبنى لها الَمعابدَ. ارتدَّ في آخِّ

 َصنَع عجاًل وَعبَده مع بني إسرائيل. عليه السالم وأنَّ هارون ـ

 بهتانًا عظيًما. عليه السالم وعلى ابنها عيسى عليها السالم وأنهـم افتَرْوا على مريم ـ

ْن  عليهما السالم، ا النصارى فنسبوا األلوهيةَ لعيسى ابنِّ مريموأمَّ  وأنه جاء ليُخل َِّص الناَس مِّ

َي البشرَ  ْن نسلِّ سليمان بنِّ داود، وأنَّ  عليه السالم بنفسه، وأنَّ عيسى خطيئةِّ أبيه آدََم ويَْفدِّ مِّ

ْن يهوذا بنِّ يعقوب، وأنَّ  جدَّهم: نا مِّ ْن نسلِّ الز ِّ ه  عليه السالم عيسىفارض الذي هو مِّ أهان أُمَّ

دَ عيسى على جميع َن الناس، وَشهِّ اق   وسط جمعٍ مِّ األنبياء الذين قاموا في بني إسرائيل أنهم ُسرَّ

ية َن األوصاف القبيحة الُمْخزِّ ، وغير ذلك مِّ  .(٣)ولصوص 



َب  وال يخفى أنَّ أنبياَء هللاِّ وُرُسلَه األطهاَر بريئـون ُكلَّ  ا نُسِّ إليهم؛ فُهْم أزكى الناسِّ البراءة ممَّ

َن األحوال؛ وأفضلُهم وأكملُهم، ألنهم  يستحيل وقوُعهم في كبائر الذنوب واآلثام بحاٍل مِّ

ة ـ ْن ذلك بإجماع األمَّ  ـ. كما تَقدَّم معصومون مِّ

ةَ والرسالة: ثالثًا: عوارُض بشريةٌ ال تَْقَدُح في العصمة وال تُناقِّضُ   النبوَّ

ْن عوارَض إنسانيٍة عاديٍَّة  السنَّة ما انتاب بعَض األنبياءذكَرْت نصوُص الكتاب و ُسلِّ مِّ والرُّ

لُّ بعصمتهم،  كالخوف والغضب والنسيان ها بأنهم ارتكبوا ما يُخِّ رِّ ُم بظاهِّ والخطإ، تُوهِّ

بِّل ِّية  ال تَتنافى مع العصمة  وليس األمُر كذلك، بل هي عوارُض بشرية  طبيعية  وأمور  فطرية  جِّ

 بحاٍل.

 ْن أمثلةِّ ذلك:ومِّ 

ُض الخوف: (١ ضيوفه الذين لم يعلم بأنهم مالئكة   مع عليه السالم كالذي َحدَث إلبراهيم عارِّ

َيهم ال تمتدُّ إلى الطعام المقدَّمِّ لهم خاف منهم، تَشكَّلوا على هيئٍة بشريٍة، ا رأى أيدِّ وظنَّ أنهم  فلمَّ

ُل إِّلَۡيهِّ ﴿ َرهم، قال تعالى:أتَْوهُ بَِّشر ٍ ومكـروٍه، وذلك قبل أَْن يعرف أَمْ  يَُهۡم اَل تَصِّ ا َرَءآَٰ أَۡيدِّ فََلمَّ

َٰٓ إِّلَى  قَۡومِّ لُوٖط  ۡلنَا  قَالُواْ اَل تََخۡف إِّنَّآَٰ أُۡرسِّ
يفَة   ۡنُهۡم خِّ َرُهۡم َوأَۡوَجَس مِّ  ]هود[. ﴾٧٠نَكِّ

ا أَمَره ربُّه أَْن يُْلقَِّي عصاهُ حين عليه السالم وكذلك موسى كلَّمه، فألـقاها فإذا هي حيَّة  تهتزُّ  لمَّ

الروعُ في قلبه وولَّى  عليه السالم صورة  َمهيلة ؛ استولى على موسى وتسعى سعيًا شديدًا ولها

َٰٓ أَۡقبِّۡل َواَل تَخَ ﴿ خائفًا؛ فقال هللاُ له: هاربًا ُموَسى  نِّيَن يَ  َن ٱأۡلَٰٓمِّ  ]الَقصص[. ﴾٣١ۡفَۖ إِّنََّك مِّ

يَّهم ُخي َِّل إلى موسى وفي حادثةِّ يومِّ الزينة مع السحرة عندما ألقَْوا حبالَُهم صِّ ْن  عليه السالم وعِّ مِّ

هم البليغِّ أنها تسعى؛ وَسى  ﴿ سحرِّ يفَة  مُّ هِۦّ خِّ ]طه[؛ فالخوُف الطبيعيُّ  ﴾٦٧فَأَۡوَجَس فِّي نَۡفسِّ

ْن مقتضى  هو ْلقة البشرية، فضاًل عن خوفه ـمِّ الناس أَْن يفتنهم السحرةُ بسحرهم  ـ على أيًضا الخِّ

وا به قبل أَْن يُْلقِّيَ  ه. ويغترُّ  ما في يده، وإالَّ فموسى جازم  بوعد هللاِّ ونصرِّ

ُض الغضب: (٢ ِّ ما عارِّ بعد أَْن تمَّ  عليه السالم حدََث لمـوسى ويدلُّ على هذا العارضِّ الفطري 

ْن دون هللا؛ ميقاتُ  ْجل إلًها فعَبَدوه مِّ فامتأل  رب ِّه: رَجَع إلى قومه فوَجدَهم قد ضلُّوا بات ِّخاذِّ العِّ

ا ﴿ عليه السالمغضبًا وغيًظا عليهم، قال تعالى: موسى ف  َن أَسِّ هِۦّ َغۡضبَ  َٰٓ إَِّلى  قَۡومِّ ا َرَجَع ُموَسى  َولَمَّ

يََٰٓۖ أََعجِّ  ۢن بَۡعدِّ هُٰٓۥَ إِّلَۡيهِّ  قَاَل بِّۡئَسَما َخلَۡفتُُمونِّي مِّ يهِّ يَُجرُّ ۡلتُۡم أَۡمَر َرب ُِّكۡمَۖ َوأَۡلقَى ٱأۡلَۡلَواَح َوأََخذَ بَِّرۡأسِّ أَخِّ



ۡت بَِّي ٱأۡلَۡعَدآََٰء َواَل تَۡجعَۡلنِّ  ي َمَع ٱۡلقَۡومِّ قَاَل ٱۡبَن أُمَّ إِّنَّ ٱۡلقَۡوَم ٱۡستَۡضعَفُونِّي َوَكاُدواْ يَۡقتُلُونَنِّي فَاَل تُۡشمِّ

يَن  لِّمِّ
 ]األعراف[. ﴾١٥٠ٱلظَّ 

َن األنبياء تَفاَعَل غضبًا ٍ مِّ ْن ذلك عتاُب هللاِّ لنبي  قَْت؛  ومِّ مع نملٍة قَرَصتْه، فأَمَر بقريةِّ النمل فأُْحرِّ

ِّ  رضي هللا عنه ففي حديثِّ أبي هريرة َن األَْنبِّيَاءِّ » قال: صلَّى هللا عليه وسلَّم عن النبي  نََزَل نَبِّيٌّ مِّ

، فَأَْوَحى تَْحَت َشَجَرٍة فَلََدَغتْ  َق بِّالنَّارِّ ْن تَْحتَِّها، ثُمَّ أََمَر بِّبَْيتَِّها فَأُْحرِّ َج مِّ هِّ فَأُْخرِّ هُ نَْمَلةٌ، فَأََمَر بَِّجَهازِّ

َدةً  : فََهالَّ نَْمَلةً َواحِّ  .(٤)«هللاُ إِّلَْيهِّ

ُض النسيان والسهـوِّ والجحود والخطإ: (٣ رضي هللا  عليه ما رواهُ أبو هريرة ويدلُّ  عارِّ

ا» صلَّى هللا عليه وسلَّم: قال: قال رسول هللا عنه هِّ  َلمَّ ْن َظْهرِّ َخَلَق هللاُ آَدَم َمَسَح َظْهَرهُ، فََسقََط مِّ

، َوَجعََل بَْيَن َعْينَْي ُكل ِّ إِّْنَسانٍ  ُكلُّ نََسَمٍة ُهَو َخالِّقَُها يَّتِّهِّ إِّلَى يَْومِّ القِّيَاَمةِّ ْن ذُر ِّ ْن  مِّ ْنُهْم َوبِّيًصا مِّ مِّ

ِّ،» ٍر، ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى آَدَم فَقَاَل:نُو ؟ أَْي َرب  يَّتُكَ » قَاَل: «َمْن َهُؤاَلءِّ ، فََرأَى َرُجاًل «َهُؤاَلءِّ ذُر ِّ

ْنُهْم فَأَْعَجبَهُ  ، فَقَاَل: مِّ ِّ، َمْن َهذَا؟» َوبِّيُص َما بَْيَن َعْينَْيهِّ رِّ األَُممِّ  َهذَا» فَقَاَل:«أَْي َرب  ْن آخِّ َرُجٌل مِّ

ْن  يَّتَِّك يُقَاُل لَهُ: َداُودُ مِّ ِّ،» ، فَقَاَل:«ذُر ِّ ت ِّيَن َسَنةً » قَاَل: «َكْم َجعَْلَت ُعْمَرهُ؟ َرب  أَْي » ، قَاَل:«سِّ

ْدهُ  ِّ، زِّ يَن َسَنةً  َرب  ي أَْربَعِّ ْن ُعْمرِّ َي ُعْمُر آَدَم َجاَءهُ َمَلكُ «مِّ ا قُضِّ ، فَقَاَل: ، فََلمَّ أََولَْم َيْبَق » الَمْوتِّ

ْن ُعْمرِّ  ـَها اْبنََك َداُوَد؟ أََولَمْ » قَاَل: «ي أَْربَعُوَن َسنَةً؟مِّ يَّتُهُ، » قَاَل: ««تُْعطِّ فََجَحَد آَدُم فََجَحَدْت ذُر ِّ

يَّتُهُ  ئَْت ذُر ِّ َئ آَدُم فََخطِّ يَّتُهُ، َوَخطِّ يَْت ذُر ِّ َي آَدُم فَنُس ِّ  .(٥)«َونُس ِّ

يَ يسهو في صالت صلَّى هللا عليه وسلَّم وقد كان النبيُّ  تُه به في التشريع، كما  ه وينسى لتَقتدِّ أمَّ

ح النبيُّ  ـ بمقتضى بشريَّته يَْطَرأُ عليه النسياُن ـ صلَّى هللا عليه  في غير أمور التبليغ، وقد صرَّ

ةً، وذلك بعد نسيانه وسلَّم ْن عادة البشر عامَّ في إحدى  بطروء النسيانعليه على ما يجري مِّ

ْن » الصلوات حيث قال: ثْلُُكْم،َوَلكِّ ـُرونِّي إِّنََّما أَنَا بََشٌر مِّ يُت فَذَك ِّ ، (٦)«أَْنَسى َكَما تَْنَسْوَن، فَإِّذَا نَسِّ

في  صلَّى هللا عليه وسلَّم فيه دليل  على جواز النسيان عليه» ـ: رحمه هللا ـ قال النوويُّ 

صلَّى  على أنه اتَّفقوا الشرع، وهو مذهُب جمهورِّ العلماء، وهو ظاهُر القرآن والحديث، أحكام

صلَّى هللا عليه  ثمَّ قال األكثرون: شرُطه تنبُُّهه ال يُقَرُّ عليه، بل يُْعلُِّمه هللاُ تعالى به، هللا عليه وسلَّم

اًل بالحادثة وسلَّم َزْت طائفة  تأخيَره مدَّةَ حياته على الفور متَّصِّ ، وجوَّ صلَّى هللا  وال يقع فيه تأخير 

َن العلماء السهـَوعليهواختاره إم عليه وسلَّم، صلَّى هللا عليه  اُم الحرمين، ومنعَْت طائفة  مِّ

صلَّى هللا عليه  منعه واستحالته عليه في األفعال البالغية والعبادات، كما أجمعوا على وسلَّم



في األقوال البالغية، وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك، وإليه مال األستاذ أبو  وسلَّم

ةَ،إسحاقاإلسفرائ ُل؛ فإنَّ السهو ال يُناقُِّض النبوَّ ، والصحيُح األوَّ وإذا لم يُقَرَّ عليه لم يحصل  ينيُّ

، وقال ابُن (٧)«وهو بياُن أحكام الناسي وتقريُر األحكام منه مفسدة ، بل تحصل فيه فائدة ،

َن األنبياء» ـ: رحمه هللا ـ حجرٍ  السالم في عليهم الصالة و وفيه دليل  على جواز وقوع السهو مِّ

ةِّ العلماء والنُّظَّار، وشذَّْت طائفة  فقالوا: ال يجوز  األفعال، قال ابُن دقيق العيد: وهو قوُل عامَّ

ِّ السهـُو، وهذا الحديث يردُّ عليهم؛ لقولهصلَّى هللا عليه وسلَّم على أنسى كما » فيه: النبي 

ُروني» ، ولقوله:«تنَسْون يُت فذك ِّ  .(٨)«حوهأي: بالتسبيح ون «فإذا نسِّ

 ـ: أيًضا ويدلُّ عليه ـ قلُت:

ةِّ ذي اليدين قال: رضي هللا عنه حديُث أبي هريرة ـ صلَّى هللا عليه  َصلَّى بِّنَا َرُسوُل هللاِّ » في قصَّ

ْذًعا فِّي قِّْبلَةِّ  وسلَّمإِّْحدَى ، ثُمَّ أَتَى جِّ ا اْلعَْصَر، فََسلََّم فِّي َرْكعَتَْينِّ ا الظُّْهَر َوإِّمَّ ِّ، إِّمَّ ي  َصاَلتَيِّ اْلعَشِّ

دِّ  : َيتََكلََّما، َوَخَرَج َسَرَعاُن النَّ  فَاْستَنَدَ إِّلَْيَها ُمْغَضبًا، َوفِّي اْلقَْومِّ أَبُو بَْكٍر َوُعَمُر، فََهابَا أَنْ  اْلَمْسجِّ اسِّ

اَلةُ، فَقَاَم ذُو اْليَدَْينِّ  َرتِّ الصَّ يَت؟» فَقَاَل: قُصِّ اَلةُ أَْم نَسِّ َرتِّ الصَّ َفنََظَر  «يَا َرُسوَل هللاِّ، أَقُصِّ

َمااًل فَقَاَل: صلَّى هللا عليه وسلَّم النَّبِّيُّ  ينًا َوشِّ ؟» يَمِّ  لَْم تَُصل ِّ إِّالَّ  َصدََق،» قَالُوا: «َما يَقُوُل ذُو اْليََدْينِّ

، فََصلَّى َرْكَعتَْينِّ َوَسلََّم، ثُمَّ َكبََّر، ثُمَّ َسَجدَ،ثُمَّ َكبََّر فََرفََع، ثُمَّ َكبََّر َوَسَجدَ، ثُمَّ َكبََّر «َرْكَعتَْينِّ 

 .(٩)«َوَرفَعَ 

ا  الظُّْهَر َخْمًسا، َصلَّى صلَّى هللا عليه وسلَّم أَنَّ النَّبِّيَّ » رضي هللا عنه: وحديُث ابنِّ مسعـودٍ  ـ فَلَمَّ

اَلةِّ؟» َسلََّم قِّيَل لَهُ: يدَ فِّي الصَّ ، فََسَجدَ «َصلَّْيَت َخْمًسا» قَالُوا: «ذَاَك؟ َوَما» قَاَل: «أَزِّ

 .(١٠)«َسْجدَتَْينِّ 

ُض الخطإ في االجتهاد (٤  الحروب والقضاء: الدنيوية وأمورِّ  في المصالح عارِّ

ُسلِّ ما كان صادًرا منهم َن  بمقتضى ال يقدح في األنبياء والرُّ الخبرة البشرية المستفـادة مِّ

كالزراعة والتجارة والصناعة ووصفِّ الدواء ونحوِّ ذلك  التجارب الخاصَّة في الحياة،

ا والشوكانيُّ وغيُرهما اإلجماَع  يتعلَّق بالمصالح الدنيوية وتدبيرِّ الحروب، وقد ذََكر ابُن حزمٍ  ممَّ

على جوازِّ اجتهاد األنبياء فيها
(١١)،  ِّ َن النبي  صلَّى هللا عليه وسلَّم، حيث صالََح  بدليلِّ وقوعه مِّ

 .(١٢)المدينة ثُلُثِّ ثمارِّ المدينة، ولم تَتِّمَّ هذه المصالَحةُ بسببِّ موقف أهل َغَطفاَن ُمقابِّلَ 



ى صلَّ  رضي هللا عنهما: أَنَّ النَّبِّيَّ  وعائشةَ  كما يدلُّ على االجتهاد في األمور الدنيوية: حديُث أنٍس 

ْم «َلْو لَْم تَْفعَلُوا لََصلُحَ » َمرَّ بَِّقْوٍم يُلَق ُِّحوَن، فَقَاَل: هللا عليه وسلَّم يًصا، فََمرَّ بِّهِّ ، قَاَل: َفَخَرَج شِّ

 .(١٣)«ُدْنيَاُكمْ  أَْنتُْم أَْعلَُم بِّأَْمرِّ » ، قَاَل:«قُْلَت: َكذَا َوَكذَا» قَالُوا:«لِّنَْخلُِّكْم؟ َما» فَقَاَل:

ا الخطأ ْن ذلك: أمَّ ِّ فمِّ ِّ في االجتهاد القضائي  ما حدََث في قصَّة الحرث التي َحَكم  في إصابة الحق 

ين فذََهب صاحُب الزرعِّ  فيها داودُعليه السالم: أنه ا اعتدَْت غنُم قوٍم على زرعِّ آَخرِّ والغنمِّ  لمَّ

ْب بينهما في تلك القضيَّة بعين ليحكم بينهما، فقضى يتخاصمان إلى داودعليه السالم ها ولم يُصِّ

، بل وفَّق َوَداوُۥَد ﴿ إلى الحكم الموافِّقِّ للصواب، قال تعالى: عليه السالم هللاُ ابنَه سليمان فيها الحقَّ

يَن  دِّ هِّ
ۡم َش  هِّ َن إِّۡذ يَۡحُكَمانِّ فِّي ٱۡلَحۡرثِّ إِّۡذ َنفََشۡت فِّيهِّ َغنَُم ٱۡلقَۡومِّ َوُكنَّا لُِّحۡكمِّ َها  ٧٨َوُسلَۡيَم  ۡمنَ  فَفَهَّ

ا   ۡلم  ا َوعِّ َن  َوُكالا َءاتَۡيَنا ُحۡكم  مطلقًا،  [؛ ففي اآليةِّ دليل  على أنَّ الحاكم٧٩ـ  ٧٨]األنبياء:  ﴾ُسلَۡيَم 

ـ  في ذلك وقد يخطئ في ذلك، وهو ـ ـ الحقَّ والصواب في حكمه نبيًّا كان أو غيَره، قد يصيب ـ

َن القضايا ليس بَملوٍم إذا أخطأ، بل مأجــور  على اجتهاده في دَرْ  َح عليه مِّ ِّ فيما ُطرِّ كِّ الحق 

 والمسائل.

ْن داودَ وسليمانَ  أيًضا ويدلُّ عليه ـ رضي  فيما رواهُ أبو هريرة عليهما السالم ـ: ما َحَكم به ُكلٌّ مِّ

َع النبيَّ  ئُْب َكاَنتِّ اْمَرأَتَانِّ َمعَُهَما اْبنَاُهَما، َجا» يقول: صلَّى هللا عليه وسلَّم هللا عنه: أنه َسمِّ َء الذ ِّ

بَتَِّها: فَذََهَب بِّاْبنِّ إِّْحَداُهَما ، «ذََهَب بِّاْبنِّكِّ  إِّنََّما» ، َوقَالَتِّ األُْخَرى:«إِّنََّما ذََهَب بِّاْبنِّكِّ » فَقَاَلْت لَِّصاحِّ

ْلُكْبَرى، عليه السالمفَتََحاَكَمتَا إِّلَى َداُودَ  عليهما  فََخَرَجتَا َعلَى ُسلَْيَماَن ْبنِّ َداُودَ  فَقََضى بِّهِّ لِّ

ينِّ أَُشقُّهُ بَْينَُهَما» فَأَْخبََرتَاهُ، فَقَاَل: السالم ك ِّ ْغَرى:«ائْتُونِّيبِّالس ِّ هللاُ،  اَل تَْفعَْل، يَْرَحُمكَ » ، فَقَاَلتِّ الصُّ

ْغَرى«ُهَو اْبنَُها وفيه أنَّ الحقَّ في جهٍة » ـ: رحمه هللا ـ ، قال ابُن حجرٍ  (١٤)«، فَقََضى بِّهِّ لِّلصُّ

باالجتهاد وإِّْن كان وجودُ النص ِّ ممكنًا لديهم بالوحي،  واحدةٍ، وأنَّ األنبياء يَُسوغُ لهم الحكمُ 

نَّ  َن الخطإ في ذلك؛ إِّذْ  لكِّ ون ـ في ذلك زيادةً في أجورهم، ولعصمتِّهم مِّ ـ على  لعصمتِّهم ال يُقَرُّ

 .(١٥)«الباطل

رضي هللا  أم ِّ سلمة هذا المعنى حقَّ البيانِّ في حديثِّ  صلَّى هللا عليه وسلَّم وقد بيَّن النبيُّ 

َع ُخُصوَمةً بِّبَابِّ  َعْن َرُسولِّ هللاِّ  زوجِّ النبي ِّصلَّى هللا عليه وسلَّم عنها صلَّى هللا عليه وسلَّم: أَنَّهُ َسمِّ

ْم فََقاَل: ، فََخَرَج إِّلَْيهِّ بََشٌر، َوإِّنَّهُ يَأْتِّينِّي الَخْصُم، فَلَعَلَّ َبْعَضُكْم أَْن يَُكوَن أَْبلََغ  إِّنََّما أَنَا» ُحْجَرتِّهِّ

نْ  ي لَهُ بِّذَلَِّك، فََمْن قََضْيُت لَهُ  مِّ ُب أَنَّهُ َصَدَق، فَأَْقضِّ َن  بَْعٍض، فَأَْحسِّ َي قِّْطعَةٌ مِّ نََّما هِّ ِّ ُمْسلٍِّم فَإِّ بَِّحق 



، فَْليَأُْخْذهَ  وفيه أنَّ المجتهد قد يخطئ؛ » ـ: رحمه هللا ـ قال ابُن حجرٍ  ،(١٦)«ا أَْو فَْلَيتُْرْكَهاالنَّارِّ

 فيَُردُّ 

، وفيه أنَّ المجتهد إذاأخطأ ال يلحقه إثم ، بل يُْؤَجر .. وفيه  به على َمْن َزَعم أنَّ ُكلَّ مجتهٍد ُمصيب 

َزْل عليه فيه شيء ، وخالـف في ذلك قوم ، كان يقضي باالجتهاد فيما لم يُنْ  صلَّى هللا عليه وسلَّم أنه

ْن أصرحِّ ما يُحتجُّ به عليهم، وفيه أنه ربَّما أدَّاهُ اجتهادُه إلى أمٍر فيحكم به،  وهذا الحديُث مِّ

ثَْل ذلك لـو َوقَع لم يُقَرَّ عليه في الباطن ويكون ـ لثبوتِّ  صلَّى هللا عليه وسلَّم ـبخالفِّ ذلك، لكنَّ مِّ

 .(١٧)«عصمته

ُسل الرتكاب الصغائـر مع العصمة عن اإلصرار عليها: (٥  عرضةُ األنبياء والرُّ

ُسل ل عليهم السالم تَقدََّم أنَّ األنبياء والرُّ نِّ ارتكاب  معصومون في تحمُّ ها ومِّ الرسالة وتبليغِّ

م وأقوالهم و مٍة لهم في ُكل ِّ شؤونهم وأعمالِّهِّ أحوالهم؛ الكبائـر، لكنَّ العصمةَ المطلَقةَ غيُر ُمالزِّ

غيَر أنهم يَْفُضلون سائَر البشر ويمتازون عليهم  فُهْم عرضة  للمخالَفاتِّ الصغيرة بوصفهم بشًرا،

بل يُنب ُِّههم إليها، وقد  هللا تعالى لهم على مخالَفاتهم وأخطائهم بعد صدورها منهم، بعدم إقرار

َن اإلصر األحوال في ُكل ِّ  يُعاتِّبهم عليها تارةً، ويعصمهم ـ ار على صغائر الذنوب، ويوف ِّقهم ـ مِّ

َن  منها واألَْوبة واالستغفار، وهذا هو مذهُب جماهيرِّ العلماء، للتوبة ولم يُْنقَْل عن السلف مِّ

ة المهدي ِّين القول بأنَّ األنبياء » ـ: رحمه هللا ـ خالفُه، قال ابُن تيمية الصحابة والتابعين واألئمَّ

الطوائف، حتَّى إنه  قوُل أكثرِّ علماء اإلسالم وجميعِّ معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو 

ـ  أيًضا اآلمديُّ أنَّ هذا قوُل أكثر األشعرية، وهو ـ قوُل أكثرِّ أهل الكالم، كما ذََكر أبو الحسن

ة والصحابة والتابعين  قوُل أكثرِّ أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف واألئمَّ

يهم إالَّ   .(١٨)«ما يُوافُِّق هذا القولَ وتابِّعِّ

ةِّ مذهبهم ما يأتي:  وعمدةُ جماهيرِّ العلماء على صحَّ

ه، عليه السالم معصية آدَمَ  ـ َن  ربَّه وغـوايتُه بمخالَـفتِّه ألمرِّ واستجابتُه لدعوة الشيطان بأكله مِّ

َٰٓ َءاَدُم ﴿ ى:الشجرة التي نهاهُ اللهتعالى عن األكل منها، فكان ذلك زلَّةً َوقَع فيها، قال تعال َوَعَصى 

ا َكانَا فِّيهِّ ﴿ ]طه[، وقال تعالى:﴾١٢١َربَّهُۥ فَغََوى   مَّ ُن َعۡنَها فَأَۡخَرَجُهَما مِّ
]البقرة:  ﴾ فَأََزلَُّهَما ٱلشَّۡيَط 

د معصيةَ آدََمعليه٣٦ ِّ  رضي هللا عنه ربَّه: حديُث أبي هريرة السالم [، ويُؤك ِّ صلَّى هللا  عن النبي 

َن الَجنَّةِّ » آَدَم فَقَاَل لَهُ: َحاجَّ ُموَسى» قال: عليه وسلَّم ي أَْخَرْجَت النَّاَس مِّ أَْنَت الَّذِّ



ي اْصَطفَ » قَاَل آَدُم:» ، قَاَل:««َوأَْشقَْيتَُهمْ  بِّذَْنبِّكَ  ،  اكَ يَا ُموَسى، أَْنَت الَّذِّ هِّ َسالَتِّهِّ َوبَِّكاَلمِّ هللاُ بِّرِّ

، قَاَل ««ـ؟ أَْو قَدََّرهُ َعلَيَّ قَْبَل أَْن يَْخلُقَنِّي أَْن يَْخلُقَنِّي ـ أَتَلُوُمنِّي َعلَى أَْمٍر َكتََبهُ هللاُ َعلَيَّ قَْبلَ 

 .(١٩)«فََحجَّ آَدُم ُموَسى» صلَّى هللا عليه وسلَّم: َرُسوُل هللاِّ 

دِّ ارتكابِّ ما نهاهُ هللاُ عن فعله،  عليه السالم يةَ آدَمَ والمعلوم أنَّ معص لم تكن عن عزٍم أو قَْصد تعمُّ

ه إليه، قال تعالى: وإنـما وقَعتْ  ن قَۡبُل ﴿ نسيانًا منه لوصايةِّ هللا له وعهدِّ َٰٓ َءاَدَم مِّ َٰٓ إِّلَى  ۡدنَا َولَقَۡد َعهِّ

ا  ۡد َلهُۥ َعۡزم  َي َولَۡم نَجِّ  ]طه[. ﴾١١٥فَنَسِّ

َربَّنَا َظلَۡمنَآَٰ أَنفَُسنَا َوإِّن لَّۡم تَۡغفِّۡر لَنَا ﴿ كلماٍت يقولها وهي: عليه السالم هللا تعالى أَْلَهـَم آدَمَ لكنَّ 

يَن  رِّ سِّ
َن ٱۡلَخ  بذنبه وسأَل هللاَ أَْن  عليه السالم ]األعراف[؛ فاعترف آدَمُ  ﴾٢٣َوتَۡرَحۡمنَا لَنَُكونَنَّ مِّ

َمه، ق يغفر اُب ﴿ ال تعالى:له فتاَب عليه وَرحِّ ٖت فَتَاَب َعلَۡيهِّ  إِّنَّهُۥ ُهَو ٱلتَّوَّ َم  ب ِّهِۦّ َكلِّ ن رَّ َٰٓ َءاَدُم مِّ فَتَلَقَّى 

يُم  حِّ ْن رحمة هللا بعباده ﴾٣٧ٱلرَّ أَْن وفَّقهم للتوبة وَعفَا عنهم وَصفَح؛ فليس لنا  ]البقرة[، وهذا مِّ

ه في فيما ُعوتِّبُوا إجاللهم وتقديرهم  الكتاب والسنَّة، مع عليه واستغفروا منه إالَّ حكايةُ لفظِّ

 واالعترافِّ بمكانتهم عند هللا تعالى.

ربَّه في شأنِّ ابنه الكافر الهالك في الطوفان، مع وعدِّ هللا بنجاته ونجاةِّ  عليه السالم سؤال نوحٍ  ـ

ۡن أَهۡ ﴿أهله، ِّ إِّنَّ ٱۡبنِّي مِّ بَّهُۥ فَقَاَل َرب  يَن َونَاَدى  نُوٞح رَّ مِّ كِّ لِّي َوإِّنَّ َوۡعَدَك ٱۡلَحقُّ َوأَنَت أَۡحَكُم ٱۡلَح 

بأنَّ نسَب ابنِّه انقطع بكفره  ]هود[، وعاتَبَه ربُّه على دُعائه والَمهُ على سؤاله، وأعلمه ﴾٤٥

ه عن دعوة هللا، مبي ِّنًا َن الصلة الطينية، وأنه إذا  وإعراضِّ لَة الدينيةَ أقوى مِّ له أنَّ الص ِّ

؛ ولهذا قال تعالىالنس انقطع ميُّ حِّ ع به النسُب الرَّ عليه  ُمْعلًِّما نوًحا ـ ُب الروحيُّ لم يُْسرِّ

لِّٖحَۖ فَاَل تَۡســ﴿ ـ: السالم ۡن أَۡهلَِّكَۖ إِّنَّهُۥ َعَمٌل َغۡيُر َص  نُوُح إِّنَّهُۥ لَۡيَس مِّ  إِّن ِّيَٰٓ    يَ 
ۡلٌمَۖ ۡلنِّ َما لَۡيَس َلَك بِّهِۦّ عِّ

َن ٱۡلَج   ُظَك أَن تَُكوَن مِّ لِّيَن أَعِّ ْن عثرته  عليه السالم ]هود[، ثمَّ تاب نوح   ﴾٤٦هِّ إلى هللا واستغفر مِّ

ْلمَ  ِّ إِّن ِّيَٰٓ أَُعوذُ بَِّك أَۡن أَسۡ ﴿ له بأنها ذنب  ولم يكن ليقصدها، فقال: التي ال عِّ لََك َما لَۡيَس لِّي بِّهِۦّ   َرب 

َن ٱۡلَخ    َوإِّالَّ تَۡغفِّۡر لِّي َوتَۡرَحۡمنِّيَٰٓ أَُكن م ِّ
ۡلٞمَۖ يَن عِّ رِّ  ]هود[. ﴾٤٧سِّ

ه عليه السالم نصرة موسى ـ ه على خصمِّ ْن شيعته وقومِّ ِّ الذي َضَربه موسى للذي مِّ عليه  القبطي 

ْد موسى السالمفأصابَْت ضربتُه منه َمْقتاًَل، قَتْلَه، وإنما قََصد َصدَّ عدوانِّه،  عليه السالم ولم يتعمَّ

ه لنفسه، وَرَجع  عليه السالم واعترفموسى سائاًل هللاَ العفَو  إلى هللا تعالى ذاكًرا خطأَه،بُظْلمِّ

ۡن أَۡهلَِّها فََوَجَد فِّيَها ﴿ والغفران؛ فغفر هللاُ تعالى له، قال تعالى: ينِّ َغۡفَلٖة م ِّ يَنةَ َعلَى  حِّ َوَدَخَل ٱۡلَمدِّ



ثَهُ  هِّۖۦَ فَٱۡستَغَ  ِّ ۡن َعُدو  ذَا مِّ
يعَتِّهِۦّ َوَه  ن شِّ ذَا مِّ هِۦّ َرُجلَۡينِّ يَۡقتَتِّاَلنِّ َه  ِّ ۡن َعُدو  ي مِّ يعَتِّهِۦّ َعلَى ٱلَّذِّ ن شِّ ي مِّ ٱلَّذِّ

بِّيٞن  ل ٞ مُّ ضِّ نَِّۖ إِّنَّهُۥ َعُدو ٞ مُّ
ۡن َعَملِّ ٱلشَّۡيَط  ذَا مِّ

ِّ إِّن ِّي  ١٥فََوَكَزهُۥ ُموَسى  فَقََضى  َعلَۡيهَِّۖ قَاَل َه  قَاَل َرب 

ي فَٱۡغفِّۡر لِّي َفغَفََر لَهُٰٓۥَ  إِّنَّهُۥ ُهَو ٱۡلغَفُ  يُم َظلَۡمُت نَۡفسِّ حِّ  ]القَصص[. ﴾١٦وُر ٱلرَّ

ل داودَ  ـ هما ولم  في الُحكم بين الخصمين، فقضى عليه السالم تعجُّ ْن أَحدِّ ع مِّ بينهما بعد أَْن َسمِّ

َن الطرف اآلَخر، َن الطرفين يَُعدُّ ـ يسمع مِّ ـ  الفقهاء في نظر والتعجيُل بالحكم قبل االستماع مِّ

فَٱۡستَۡغفََر َربَّهُۥ َوَخرََّّۤ ﴿ إلى ما َصدَر منه؛  ما َوقَع له اختبار  ليَنتبهَ أنَّ  عليه السالم مخالَفةً، فظنَّ داودُ 

اَّۤ َوأَنَاَب۩  ع  نَدنَا لَُزۡلفَى  َوُحۡسَن َمــ٢٤َراكِّ َكَۖ َوإِّنَّ لَهُۥ عِّ لِّ
 ]ص[. ﴾٢٥اٖب    فَغَفَۡرنَا لَهُۥ ذَ 

ا ثُمَّ أَنَاَب َوَلقَۡد فَتَنَّا ُسلَ ﴿ عليه السالم، قال تعالى: فتنة سليمان ـ ي ِّهِۦّ َجَسد  َن َوأَۡلقَۡيَنا َعلَى  ُكۡرسِّ ۡيَم 

على ما جاء في  «إِّْن شاء هللاُ » تركِّ قوله: بسببِّ  عليه السالم ]ص[، وكانَْت فتنتُه﴾٣٤

ْن تقصيرٍ  عليه السالم دََعا سليمانُ  ، فعندذلك(٢٠)الصحيحين في  ربَّه أَْن يغفر له ما َحدَث له مِّ

ِّ ﴿ هللاُ له، قال تعالى عنه: شكرِّ هللا، وسأله أَْن يََهبَه ُمْلًكا يَستأثُِّر به دون غيره، فاستجاب قَاَل َرب 

يََٰٓۖ إِّنَّ  ۢن بَۡعدِّ ََحٖد م ِّ ي ألِّ ا الَّ يَۢنبَغِّ  ]ص[. ﴾٣٥َك أَنَت ٱۡلَوهَّاُب ٱۡغفِّۡر لِّي َوَهۡب لِّي ُمۡلك 

اًل  عليه السالم مغاَضبةُ يونس ـ ْن قومه ُمستعجِّ قبل أَْن يأذن هللاُ له؛ فاستحقَّ اللوَم  وخروُجه مِّ

؛ وهو في  فاْلتقمه الحوُت بأمر هللا، وساَر به في الظلمات في حفظِّ هللا والعتاَب والتأديب الربَّانيَّ

فأنجاهُ هللاُ تعالى وتاب عليه، قال  هللاَ ويستغفره ويتوب إليه؛ـ يسب ُِّح  حيًّا ُعبابِّ البحر ـ

َٰٓ ﴿ تعالى: َه إِّالَّ
َٰٓ إِّلَ  تِّ أَن الَّ َر َعلَۡيهِّ فَنَاَدى  فِّي ٱلظُّلَُم  ا فََظنَّ أَن لَّن نَّۡقدِّ ب  ضِّ

 أَنَت َوذَا ٱلنُّونِّ إِّذ ذََّهَب ُمغَ 

يَن  لِّمِّ
َن ٱلظَّ  نََك إِّن ِّي ُكنُت مِّ لَِّك نُـفَٱۡستَ  ٨٧ُسۡبَح 

َن ٱۡلغَم ِّ  َوَكذَ  هُ مِّ
ۡينَ  نِّيَن  َۨجۡبنَا لَهُۥ َونَجَّ ي ٱۡلُمۡؤمِّ جِّ

 ]األنبياء[. ﴾٨٨

ـدًا ـ َن القرآن منها: صلَّى هللا عليه وسلَّم عتاب هللاِّ تعالى نبيَّه محمَّ ـَن مِّ  في َمواطِّ

رضي هللا عنه،  أم ِّ مكتومٍ  ابنِّ  في عبوسه في وجه األعمى: صلَّى هللا عليه وسلَّم معاتبةُ هللاِّ نبيَّه •

صلَّى هللا عليه  قريٍش الذين أقبل عليهم وانشغالِّه عنه طمعًا في إسالمِّ بعضِّ صناديدِّ 

َٰٓ ﴿ يدعوهم إلى هللا تعالى، قال تعالى: وسلَّم يَك لَعَلَّهُۥ  ٢أَن َجآََٰءهُ ٱأۡلَۡعَمى   ١َعبََس َوتََولَّى  َوَما يُۡدرِّ

 َٰٓ كَّى  َٰٓ أَۡو  ٣يَزَّ ۡكَرى  ا َمنِّ ٱۡستَۡغنَى  ٤يَذَّكَُّر فَتَنفَعَهُ ٱلذ ِّ كَّى   ٦فَأَنَت لَهُۥ تََصدَّى   ٥أَمَّ َوَما َعلَۡيَك أاَلَّ يَزَّ

ا َمن َجآََٰءَك يَۡسعَى   ٧ ى  ٩َوُهَو يَۡخَشى   ٨َوأَمَّ  ]َعَبس[. ﴾١٠فَأَنَت َعۡنهُ تَلَهَّ



أي: سيفعل شيئًا في  «غدًا سأُْخبُِّركم» أَْن يقـول: مصلَّى هللا عليه وسلَّ  نهُي هللا تعالى نبيَّه •

لَِّك ﴿ هللا تعالى، كـما في قوله تعالى: الُمستقبَلِّ إالَّ معل ِّقًا ذلك بمشيئة
ٞل ذَ  َواَل تَقُوَلنَّ لَِّشاْۡيٍء إِّن ِّي فَاعِّ

ُ   ٢٣َغًدا  َٰٓ أَن يََشآََٰء ٱَّللَّ  [.٢٤ـ  ٢٣]الكهف:  ﴾إِّالَّ

الفداَء كما في قوله  في اجتهاده في أسرى بدٍر وَقبوله صلَّى هللا عليه وسلَّم معاتبةُ هللاِّ نبيَّه •

يدُ ﴿ تعالى: ُ يُرِّ ۡنَيا َوٱَّللَّ يُدوَن َعَرَض ٱلدُّ َن فِّي ٱأۡلَۡرضِّ  تُرِّ ٍ أَن يَُكوَن لَهُٰٓۥَ أَۡسَرى  َحتَّى  يُۡثخِّ  َما َكاَن لِّنَبِّي 

يٞم  يٌز َحكِّ ُ َعزِّ  َوٱَّللَّ
َرةََۗ يٞم لَّ  ٦٧ٱأۡلَٰٓخِّ ِّ َسبََق لََمسَُّكۡم فِّيَمآَٰ أََخۡذتُۡم َعذَاٌب َعظِّ َن ٱَّللَّ ٞب م ِّ تَ  ۡواَل كِّ

 ]األنفال[. ﴾٦٨

الغزو دون تمحيصِّ هذه  في قَبوله أعذاَر المتخل ِّفين عن صلَّى هللا عليه وسلَّم معاتبةُ هللاِّ نبيَّه •

نَ  نَت لَُهۡم َحتَّى  يَتََبيََّن لََك َعَفا ﴿ الكاذب، قال تعالى: األعذار، قَْصدَ تمييز الصادق مِّ ُ َعنَك لَِّم أَذِّ ٱَّللَّ

بِّيَن  ذِّ يَن َصَدقُواْ َوتَۡعلََم ٱۡلَك   ]التوبة[. ﴾٤٣ٱلَّذِّ

ه أو صلَّى هللا عليه وسلَّم معاتبةُ هللاِّ نبيَّه • ه بعَض أزواجه في  في تحريمه العسَل على نفسِّ تحريمِّ

َٰٓ ﴿قوله تعالى: يٞم يَ  حِّ ُ َغفُوٞر رَّ  َوٱَّللَّ
َك  جِّ ي َمۡرَضاَت أَۡزَو  ُ َلَكَۖ تَۡبتَغِّ ُم َمآَٰ أََحلَّ ٱَّللَّ أَيَُّها ٱلنَّبِّيُّ لَِّم تَُحر ِّ

 ]التحريم[. ﴾١

ْن ُكل ِّ ما ُعوتَِّب فيه، وهللاُ  صلَّى هللا عليه وسلَّم وكان تعالى َعفَا عنه وَغفَر له ما  يتوب ويَستغفُِّر مِّ

نْ  ر، قال تعالى:تَقدَّم مِّ ا ﴿  ذنبه وما تَأخَّ بِّين  ا مُّ ن ذَۢنبَِّك  ١إِّنَّا فَتَۡحنَا َلَك فَۡتح  َم مِّ ُ َما تَقَدَّ ل ِّيَۡغفَِّر َلَك ٱَّللَّ

ا  ۡستَقِّيم  ا مُّ ط  َر  يََك صِّ َر َويُتِّمَّ نِّۡعَمتَهُۥ َعَلۡيَك َويَۡهدِّ يًزا  ٢َوَما تَأَخَّ ُ نَۡصًرا َعزِّ  ح[.]الفت ﴾٣َويَنُصَرَك ٱَّللَّ

ُسل نصَّ القرآُن الكريم على وقوعها منهم،  َن الصغائر منسوبة  لألنبياء والرُّ فهذه ُصَور  وأمثلة  مِّ

ْكُره في اآليات التي ـ بعدها مع مساَرعتِّهم ـ تشهد  إلى التوبة واألوبة واالستغفار، كما َسَبق ذِّ

ةِّ مذهبِّ جماهير العلماء.  على صحَّ

ْن أهل العلم إلى (٢١)، وقد ذهَبتِّ الروافضُ هذا َن  وطائفة  مِّ ُسَل معصومون مِّ أنَّ األنبياء والرُّ

 ـ بشبهتين ُمتهافِّتَتَْين وهما: في تقرير مذهبهم وتَمسَّكوا ـ الكبائر والصغائر جميعًا،

ْرنا بات ِّباعهم في أفعالهم وآثارهم » بقوله: ـ رحمه هللا ـ ما ذََكره القرطبيُّ  الشبهة األولى: ألنَّا أُمِّ

نْ وسِّ  ْزنا عليهم الصغائَر لم يمكن االقتداءُ  يَرهم أمًرا مطلقًا مِّ بهم؛ إذ  غيرِّ اْلتزامِّ قرينٍة؛ فلو جوَّ

َن القُْربة دُه مِّ ْن أفعالهم يتميَُّز َمْقصِّ واإلباحة أو الحظر أو المعصية، وال يصحُّ أَْن  ليس ُكلُّ فعٍل مِّ

إذا تَعاَرَضا  يَّما على َمْن يرى تقديَم الفعلِّ على القولأمٍر لعلَّهُ معصية ، ال س يُؤَمَر المرُء بامتثالِّ 



َن األصولي ِّين ْن جهٍة، وألنَّ اإلجماع(٢٢)«مِّ ْن جهٍة أخرى ـ ، هذا مِّ َن الخطإ  مِّ ـ معصوم  مِّ

ِّ مرتبته. فالرسوُل أَْولى بالعصمة  لعُلُو 

َي بهم إنما هو ومعلوم  » جزئيةَ الشبهـة األولى بقوله: ـ رحمه هللا ـ وفنَّد ابُن تيمية  أنَّ التأس ِّ

وا عليه طاعتُهم  دون ما نُُهوا عنه ورجعوا عنه، كما أنَّ األمر والنهي إنما تجب مشروع  فيما أُقِّرُّ

َن األمر والنهي َخ مِّ ا ما نُسِّ فال يجوز جعلُه مأموًرا به وال منهيًّا عنه، فضاًل  فيما لم يُْنَسْخ منه، فأمَّ

 .(٢٣)« فيهات ِّباعه والطاعةِّ  عن وجوبِّ 

َم أمُر  على احتجاجهم بأنه لو ـ رحمه هللا ـ هذا، وقد ردَّ ابُن حجرٍ  ه لَلَزِّ جاز وقوعُ الخطإ في حكمِّ

إيقاَع الخطإ  إنَّ األمر إذا استلزم» األمر بات ِّباعه في جميعِّ أحكامه بقوله: المكلَّفين بالخطإ لثبوت

ِّ المقل ِّدين؛  مأمورون بات ِّباع المفتي والحاكم ولو جاز  فإنهمال محذوَر فيه؛ ألنه موجود  في حق 

 ُ ا جزئيةُ الشبهةِّ الثانيةُ المتمث ِّلةُ في استداللهم بأولويةِّ عصمةِّ  ،(٢٤)«عليه الخطأ صلَّى  الرسول وأمَّ

َن اإلجماع المعصومِّ فجوابُه أنَّ  هللا عليه وسلَّم َض وجودُه دلَّ على أنَّ  اإلجماع إذا» مِّ فُرِّ

 .(٢٥)«االت ِّباعُ إلى الرسول، ال إلى نفس اإلجماع ء عن الرسول؛ فَرَجعمستنَدَهم ما جا

ُسل، وقدًحا في  أنَّ الذنوب تُنافي الكماَل، وتُعَدُّ نقًصا الشبهة الثانية: بِّ األنبياء والرُّ الًّ بَمناصِّ ُمخِّ

بُ   التنفيَر مهما تاب التائُب منها. رتبتهم، وتُوجِّ

فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك » ـ هذه الشبهةَ بقوله: أيًضا ـ ـ رحمه هللا ـ وقد أبطل ابُن تيمية

َبها إلى أعظمَ  وعدمِّ الرجوع، وإالَّ  ا كان عليه،  فالتوبةُ النَّصوُح التي يقبلها هللاُ يرفع بها صاحِّ ممَّ

، وقال «التوبة خيًرا منه قبل الخطيئة بعد عليه السالم كان داودُ » كما قال بعُض السلف:

ثَبَت في  ، وقد«لو لم تكن التوبةُأَحبَّ األشياءِّ إليه لََما ابتلى بالذنب أكرَم الَخْلقِّ عليه» :آَخرُ 

نْ » الصحاحِّ حديُث التوبة: هِّ مِّ ُ أَْفَرُح بِّتَْوبَةِّ َعْبدِّ الً  َّلَلَّ إِّنَّ ﴿ . وقد قال تعالى:(٢٦)إلخ «َرُجٍل نََزَل َمْنزِّ

بُّ  بِّيَن َويُحِّ
بُّ ٱلتَّوَّ  َ يُحِّ يَن  ٱَّللَّ رِّ َل ﴿ ]البقرة[، وقال تعالى:﴾٢٢٢ٱۡلُمتََطه ِّ إِّالَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن َوَعمِّ

ُ َسي ِّ  ُل ٱَّللَّ ئَِّك يُبَد ِّ
َٰٓ ا فَأُْولَ  لِّح  ٖتَۗ   َعَمال  َص  ۡم َحَسَن  [.. وهللاُ تعالى لم يذكـر في القرآن ٧٠]الفرقان: ﴾اتِّهِّ

ْن ذلك َن األنبياء إالَّ مقرونً  شيئًا مِّ ٍ مِّ َن اآليات التي  كما (٢٧)«ا بالتوبة واالستغفارعن نبي  تَقدََّم مِّ

 عليهم السالم. وسليمان ويونس تَناَولَْت توبةَ آدََم ونوحٍ وموسى وداود

ُسل  أنَّ النصوص شاهدة  بوقوع صغائر الذنوب فالحاصل: َن األنبياء والرُّ والمخالَفاتِّ اليسيرة مِّ

فاعترفوا بها  تقبل التأويَل في جملتها، وقد أخبرهم هللاُ بها وعاتََبهم عليها؛ في مواضَع كثيرةٍ ال



لوا منها ُمْشفِّقين منها تائبين إلى هللا تعالى، ْن غيرِّ تأخيٍر للتوبة وتنصَّ ، وُهْم بعدها أكمُل منهم مِّ

 قَْبلَها.

بِّهم وال لُّ بمكانتهم وال يُْزري بَمناصِّ يقدح في أقدارهم وُرتَبِّهم، بل اصطفاهم هللاُ  وُكلُّ ذلك ال يُخِّ

لهم على عباده؛ فُهْم أنبياُء هللاِّ وُرُسلُه األصفياُء األبرارُ  وهداهم وَمدَحهم األطهار؛ فَمْن  وفضَّ

أعراضهم بالعظائم، أو َوَصفهم بما ال يَليُق بهم  ـ بالقبائح، أو َطَعن في ازوًرا وبهتانً  رماهم ـ

ا هم بريئون منه تنقًُّصا لُرتَبِّهم هم، أو نََسَب إليهم الرزايا والرذائَل ممَّ يَّةِّ  وأقدارِّ ْن أَذِّ ونحو ذلك مِّ

لعذاَب الُمهيَن في اآلخرة، كما هللا وُرُسلِّه؛ فقَْد تَوعَّدَه هللاُ باللعـن فيالدنيا واآلخرة، وأعدَّ له ا

ا ﴿ به تعالى: أخبر َرةِّ َوأََعدَّ لَُهۡم َعذَاب  ۡنيَا َوٱأۡلَٰٓخِّ ُ فِّي ٱلدُّ َ َوَرُسولَهُۥ لَعَنَُهُم ٱَّللَّ يَن يُۡؤذُوَن ٱَّللَّ إِّنَّ ٱلَّذِّ

ا  ين  هِّ ُسل واألنبياء الكرام في المسارع ﴾٥٧مُّ ي بالرُّ ة إلى ]األحزاب[، بل الواجُب علينا التأس ِّ

ه إليه، وإرضائه ـ التوبة إلى هللا تعالى، باستباق  ـ سبحانه واإلنابةِّ إليه، وكثرة استغفاره، والتوجُّ

 العبادات وفعلِّ الخيرات.

 ِّ ُر دعوانا أنِّ الحمُد هلل رب  ٍد  والعلم عند هللا تعالى، وآخِّ العالمين، وصلَّى هللا على نبي ِّنا محمَّ

ين، وسلَّم تسليًما.إلى  وعلى آله وصحبِّه وإخوانِّه  يوم الد ِّ

 ه١٤٣٧جمادى اآلخرة  ٢١الجزائر في: 

 م٢٠١٦مارس  ٣٠ل: الموافق 

  
 

 (.٢٨٩ /١٠البن تيمية ) «مجموع الفتاوى» (١)

 (.٣١٩ /٤البن تيمية ) «مجموع الفتاوى» وانظر: (،٣٠٨ /١) «تفسيره» في (٢)

ُسل» انظر: (٣)  (.١٠٦ـ  ١٠٤لألشقر ) «والرساالت الرُّ

ق المشرُك المسلمَ ١٥٤ /٦) «الجهاد» أخرجه البخاريُّ في (٤) ُق؟ وفي ( باب: إذا حرَّ بدء » هل يُحرَّ

( ٢٢٩، ٢٣٨ /١٤) «السالم» شراب أَحِدكم، ومسلٌم في  في( باب: إذا َوقَع الذُّبابُ ٣٥٦ /٦) «الَخْلق

 رضي هللا عنه. عن قتِل النمل، ِمْن حديِث أبي هريرة باب النهي

( باب: وِمْن سورة األعراف، وأحمد ٢٦٧ /٥) «تفسير القرآن» أخرجه الترمذيُّ في (٥)

(، ِمْن ُطُرٍق عن أبي ٣٢٤) «األسماء والصفات» (، والبيهقيُّ في٣٧١، ٢٩٩، ٢٥١ /١) «مسنده» في
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: رضي هللا عنه. قال هريرة حه األلبانيُّ في«حسٌن صحيحٌ » الترمذيُّ رقم: «ِظالل الجنَّة» ، وصحَّ

 (.٤٨ /٥) «صحيح الجامع» ( وفي٢٠٥، ٢٠٤)

ه نحو الِقبلة حيثكان، ومسلٌم في٥٠٣ /١) «الصالة» أخرجه البخاريُّ في (٦) المساجد » ( باب التوجُّ

رضي  صالة والسجوِد له، ِمْن حديِث عبد هللا بِن مسعودٍ ( باب السهوفي ال٦١ /٥) «ومواضع الصالة

 هللا عنه.

 (.٦١ /٥للنووي ) «شرح مسلم» (٧)

 (.٥٠٤ /١البن حجر ) «فتح الباري» (٨)

المساجد » السهو، ومسلٌم في سجَدتَيِ  َمْن يُكب ُِرفي ( بابُ ٩٩ /٣) «السهو»البخاريُّ في أخرجه (٩)

 في الصالة والسجوِد له. ( باب السهو٦٧ /٥) «ومواضع الصالة

المساجد » فيومسلٌم  ( باب: إذا صلَّى خمًسا،٩٤ـ  ٩٣ /٣) «السهو» أخرجه البخاريُّ في (١٠)

 والسجوِد له. ( باب السهو في الصالة٦٤ /٥) «ومواضع الصالة

 /٤للفتوحي ) «شرح الكوكب المنير» (،٩١٧ /٥البن حزم ) «إحكام األحكام»انظر: (١١)

 (.٢٥٥للشوكاني ) «إرشاد الفحول» (،٤٧٤

مختصر » (،١٠٤ /٤) البن كثير «البداية والنهاية» (،١٨٠ /٢البن األثير ) «الكامل»انظر: (١٢)

 (.٢٨٥البن عبد الوهَّاب ) «سيرة الرسول

صلَّى  (باُب وجوِب امتثاِل ما قاله شرًعا دون ما َذَكره١١٧ /١٥) «الفضائل»أخرجه مسلٌم في (١٣)

اُب تلقيحِ ( ب٨٢٥ /٢) «الرهون» ماجه في ِمْن َمعايِش الدنيا على سبيل الرأي، وابنُ  هللا عليه وسلَّم

 النخل.

َنَۚ ( باُب قوِل هللا تعالى:﴿٤٥٨ /٦) «أحاديث األنبياء» أخرجه البخاريُّ في (١٤) َوَوَهۡبنَا ِلَداُوۥَد ُسلَۡيَمَٰ

اٌب  ابنًا،ومسلٌم  ( باب: إذا ادََّعِت المرأةُ ٥٥ /١٢) «الفرائض» ﴾]ص[، وفي٣٠نِۡعَم ٱۡلعَۡبُد إِنَّهُۥٓ أَوَّ

 باُب بياِن اختالف المجتهدين. (١٨ /١٢) «األقضية»في

 (.٤٦٥ /٦البن حجر ) «فتح الباري» (١٥)

يعلمه،  باطٍل وهو ( باُب إثِم َمْن خاَصَم في١٠٧ /٥) «المظالم» أخرجه البخاريُّ في (١٦)

(، ٣٣٩ /١٢) «الِحيَل» بابَُمْن أقام البي ِنةَ بعد اليمين، وفي (٢٨٨ /٥) «الشهادات»وفي

ِ أخيه ١٧٢ /١٣( باُب موعظِة اإلمام للخصوم، و)١٥٧ /١٣) «حكاماأل» وفي ( باُب َمْن قُِضَي له بحق 

( ٤ /١٢«)األقضية» سواٌء، ومسلٌم في ( باب: القضاُء في قليِل المال وكثيِره١٧٨ /١٣فال يأُخْذه، و)

ة. باب الحكم بالظاهر واللحنِ   بالحجَّ

 (.١٧٤ /١٣البن حجر ) «فتح الباري» (١٧)
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 (.٣١٩ /٤البن تيمية ) «مجموع الفتاوى» (١٨)

ٓ ﴿ ( باُب قوِله:٤٣٥ـ  ٤٣٤ /٨) «التفسير» أخرجه البخاريُّ في (١٩) فَََل يُۡخِرَجنَُّكَما ِمَن ٱۡلَجنَِّة فَتَۡشقَىَٰ

 عليهما السالم. باُب ِحجاجِ آَدَم وموسى (٢٠٠ /١٦) «القََدر» ﴾]طه[، ومسلٌم في١١٧

 (.١١٤للمؤل ِف ) «تحفة األنيس» انظر: (٢٠)

تَهم الشيعة اإلمامية (٢١) معصومون ِمَن الوقوع في  االثنا عشرية ُمْجِمعون على أنَّ األنبياء وكذا أئمَّ

د رضا المظفَّر ) «اإلمامية عقائد» انظر:صغائر الذنوب وكبائرها، ] عقائد اإلمامية االثنا » (،٥٣لمحمَّ

 ([.٤٠ /١إلبراهيم الموسوي الزنجاني ) «عشرية

 (.٣٠٨ /١) «تفسير القرطبي» (٢٢)

 (.٢٩٣ /١٠البن تيمية ) «مجموع الفتاوى» (٢٣)

ف.١٧٤ /١٣البن حجر ) «فتح الباري» (٢٤)  ( بتصرُّ

 .المصدر السابق، الجزء والصفحة نفُسهما (٢٥)

(، ِمْن ٦١ /١٧) «التوبة»( باب التوبة، ومسلٌم في١٠٢ /١١) «الدعوات» أخرجه البخاريُّ في (٢٦)

 رضي هللا عنه. حديِث ابِن مسعودٍ 

 (.٢٩٣ /١٠البن تيمية ) «مجموع الفتاوى» (٢٧)
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