مفهوم عصمة الرسل صلوات هللا عليهم
وإثبات حاالتها بين القول بالتعميم والتخصيص
العالمة محمد علي فركوس
رب العالمين ،والصالة والسالم على َمن أرسله هللاُ رحمةً للعالمين ،وعلى آله
الحم ُد هلل ِّ
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين ،أ َّما بعد:
ت متعدِّدةٍ على َّ
نص في آيا ٍ
صة ،كما قال
أن
فالقرآن الكريم َّ
النبوة َ نعمة ربَّانية ومنحة إلهية خا َّ
َّ
ۡ
ۡ
تعالى﴿:أ ُ ْولََٰٓئِّكَ ٱلَّذ َ
وح َو ِّمن ذُ ِّريَّ ِّة
ٱَّللُ َ
ِّين أ َ ۡنعَ َم َّ
علَ ۡي ِّهم ِّم َن ٱلنَّبِّيِّۧ َن ِّمن ذُ ِّريَّ ِّة َءا َد َم َو ِّم َّمن َح َملنَا َم َع نُ ٖ
ِّإ ۡب َر ِّهي َم َو ِّإ ۡس ََٰٓر ِّءي َل َو ِّم َّم ۡن َهد َۡي َنا َو ۡ
سل ـ شيء ِّم ْن
والر ُ
ٱجتَبَ ۡينَا َٰٓ﴾ [مريـم ،]٥٨ :فليس ـ في األنبياء ُّ
َّ
والط ْول ،ويعتصمون باهلل
يتبرأون ِّمنَ الحول
خصائص الربوبية وال صفا ِّ
ت األلوهية ،بل هم َّ
ص َورهم الظاهرة ،وأخال ِّقهم الباطنة ،وعقو ِّل ِّهم الراجحة،
الواحد األ َحدَ ،حبَاهم هللاُ بالكمال في ُ
بهمنَ المواهب والقدرات والسجايا ،ووفَّقهم بها لتحقيق العبودية هلل
وغيرها م َّما أنعم هللاُ عليهم ِّ
ِّ
رب العالَ ِّمين.
ِّ
غير َّ
أن موضوع
وغيرهما دون سائر البشر،
صهم هللاُ تعالى بميزة الوحي والعصم ِّة
وقد خ َّ
َ
ِّ
تداخلين:
سل واألنبياء عليهم السالم يدور في محورين ُم ِّ
الر ُ
عصمة ُّ
موقف األ َّمة
سل وتوقيرهم وتعزيرهم مع إثبات العصمة لهم وهو
والر ُ
األول :بين تعظيم األنبياء ُّ
َّ
ُ
طاعن اليهود والنصارى فيهم ورم ِّيهم بالكبائر والفواحش والعظائم.
اإلسالمية ،وبين َم
ِّ
الثاني :بين عصم ٍة قاصرةٍ على التبليغ وعصم ٍة ِّمنَ الكبائر دون الصغائر ،وبين عصم ٍة عا َّم ٍة
وعوارض بشري ٍة ال تقدح في العصمة.
شامل ٍة
َ
سلين صلواتُ هللاِّ عليهم ـ في باب العصمة ـ
ف ُمعتقَد ُ أهل السنَّة والجماعة تُجاهَ األنبياء وال ُم ْر َ
ُ
الصغائر فقَ ْد تقع منهم بمقتضى بشريَّ ِّتهم،
اإليمان بأنـهم معصومون ِمنَ الكبائر ،وأ َّما
هو
ُ
والكتاب والسنَّةُ َّ
يدالن على ذلك ـ كما سيأتي تفصيلُه ـ عل ًما أنه إذا لم يعصمهم هللاُ ِّم ْن صغائر
ُ
صمهم ِّمنَ اإلصرار عليها؛ فإنهم ال يُقَ ُّرون عليها ،بل يُوفَّقون للتوبة واإلنابة
الذنوب فقَ ْد َ
ع َ

س َله على قَد ِّْر
واالستغفار ،و ُه ْم بعدها أكم ُل م َّما كانوا عليه قبلها .وهللاُ تعالى يُعاتِّ ُ
ور ُ
ب أنبيا َءه ُ
جاوزَ عنهم
ُ
علُ ِّو منزلتهم ،وما عات َ َبهم عليه اعترفوا به وتابوا منه واستغفروا؛ فغَفَ َر هللاُ لهم وتَ َ
سلين أ َ ْن ال تُت َّ َخذَ
وط َّهرهم منه؛ َّ
صغائر الذنوب
ُ
ب الواج ِّ
فإن مقتضى األد ِّ
ب مع األنبياء وال ُم ْر َ
ً
علُ ِّو
وانتقاص مكانتهم
وسبيال لإلزراء عليهم
التي تصدر منهم ذريعةً للطعن فيهم،
والحط ِّم ْن ُ
ِّ
ِّ
مرتبتهم؛ َّ
هين.
ور ُ
س ِّله متوعَّد فاعلُها بعذا ٍ
فإن ذلك أذيَّة هلل ُ
ب ُم ٍ
تداخالن في ثنايَا تفصي ِّل حاالت العصمة على الوجه التالي:
ويظهر المحوران ال ُم ِّ
أو ًال :العصمة ثابتةٌ في تح ُّم ِّل الرسالة والتبليغ:
َّ
ق بين العلماء؛ فكما َّ
س ْون شيئًا وال
صمهم في تح ُّمل الرسالة فال ين َ
أن هللا َع َ
وهذا مح ُّل اتِّفا ٍ
الوحي ويجمعه في صدره؛ فال ينسى م َّما
ينقصون شيئًا فقَ ْد تَكفَّل هللاُ تعالى لرسوله بأ َ ْن يُ ْق ِّرئه
َ
ق ع َِّن ۡٱل َه َو َٰٓى ِّ ٣إ ۡن ُه َو إِّ َّال َو ۡح ٞي يُو َحى
نط ُ
أوحى إليه شيئًا َّإال ما شاء هللا ،كما قال تعالىَ ﴿ :و َما يَ ِّ
ٱَّللُ إِّنَّ ۥهُ يَ ۡعلَ ُم ۡٱل َج ۡه َر َو َما يَ ۡخفَى
س َٰٓى  ٦إِّ َّال َما َ
سنُ ۡق ِّرئ ُكَ فَ َال تَن َ
[ ﴾٤النجم] ،وقال تعالىَ ﴿:
شا َٰٓ َء َّ
علَ ۡينَا َج ۡم َع ۥهُ َوقُ ۡر َءانَ ۥهُ  ١٧فَ ِّإذَا
سا َنكَ ِّلت َ ۡع َج َل ِّب ِّ َٰٓۦه ِّ ١٦إ َّن َ
[ ﴾٧األعلى] ،وقال تعالىَ ﴿ :ال ت ُ َح ِّر ۡك ِّب ِّۦه ِّل َ
س َل في
قَ َر ۡأنَهُ فَٱتَّبِّ ۡع قُ ۡر َءانَهۥُ  ١٨ث ُ َّم إِّ َّن َ
الر ُ
صم هللاُ تعالى ُّ
علَ ۡينَا بَيَا َن ۥهُ [ ﴾١٩القيامة] ،فكذلك َ
ع َ
سو ٌل
التبليغ؛ ف ُهم أ ُ َمنا ُء صادقون كما جاء ـ حكايةً عنهم ـ في قوله تعالىِّ ﴿ :إنِّي لَكُمۡ َر ُ
أ َ ِّم ٞ
ين﴾ [الشعراء١٧٨ ،١٦٢ ،١٤٣ ،١٢٥ ،١٠٧ :؛ الدخان ،]١٨ :ال تحملهم رغبة أو
ُ
فالكتمان للوحي
ضا م َّما أوحى هللاُ إليهم فأ ُ ِّم ُروا بإبالغه إلى الناس؛
رهبة على أ َ ْن يكتموا بع ً
نز َل ِّإ َل ۡيكَ ِّمن
اإللهي ِّ خيانة تستحيل في ِّ
ٱلر ُ
حقهم وال تَتأتَّى لهم ،قال تعالىَ ﴿ :يَٰٓأَيُّ َها َّ
سو ُل َب ِّل ۡغ َما َٰٓ أ ُ ِّ
سالَتَهۥُ ﴾ [المائدة ،]٦٧ :وقد بيَّن هللاُ تعالى الوعيدَ الالحق بالكاتم
َّر ِّب َۖكَ َوإِّن لَّمۡ ت َ ۡفعَ ۡل فَ َما بَلَّ ۡغتَ ِّر َ
ض ۡٱألَقَا ِّوي ِّل َ ٤٤أل َ َخ ۡذنَا ِّم ۡنهُ
المغير ِّل َما أوحى هللاُ في قوله تعالىَ ﴿ :ولَ ۡو ت َ َق َّو َل َ
علَ ۡينَا بَ ۡع َ
ِّ
ت األمانةُ
 ٤٥ث ُ َّم لَقَ َ
ُ
ط ۡع َنا ِّم ۡنهُ ۡٱل َو ِّت َ
ع ِّ
ين [﴾٤٦الحاقَّة] ،فمتى ُو ِّجدَ
الكتمان ضا َ
ت الرسالةُ.
النبوة ُ وانتفَ ِّ
َّ

ين
ِّب ۡٱل َي ِّم ِّ
وبَ َ
ت
طلَ ِّ

النبوة
والر ُ
وهذه العصمـةُ فيما ي ُِّبلغونه عن هللا ثابتة لألنبياء ُّ
سل ،وهي التي يحصل بها مقصود ُ َّ
ابن تيمية ـ رحمه هللا ـَّ « :
والرسالة؛ فال يست ِّق ُّر في ذلك خطأ باتِّفاق المسلمين ،قال ُ
إن األنبيا َء
باتفاق
صلواتُ هللا عليهم معصومون فيما يخبرون به عن هللا ـ سبحانه ـ وفي تبليغ رساالته ِّ
ُ
نز َل إِّلَ ۡينَا َو َما َٰٓ
ب
اإليمان ب ُك ِّل ما أُوتُوهُ كما قال تعالى﴿ :قُولُ َٰٓواْ َءا َمنَّا ِّب َّ
األ َّمة؛ ولهذا َو َج َ
ٱَّللِّ َو َما َٰٓ أ ُ ِّ

سى َو َما َٰٓ أُوتِّ َي
وب َو ۡٱأل َ ۡسبَ ِّ
سى َو ِّعي َ
اط َو َما َٰٓ أُوتِّ َي ُمو َ
نز َل إِّلَ َٰٓى إِّ ۡب َر ِّهۧ َم َوإِّ ۡس َم ِّعي َل َوإِّ ۡس َحقَ َويَ ۡعقُ َ
أ ُ ِّ
ق َب ۡي َن أ َ َح ٖد ِّم ۡن ُهمۡ َونَ ۡح ُن لَ ۥهُ ُم ۡس ِّل ُم َ
ٱلنَّ ِّبيُّ َ
ون  ١٣٦فَ ِّإ ۡن َءا َمنُواْ ِّب ِّم ۡث ِّل َما َٰٓ َءا َمنتُم
ون ِّمن َّر ِّب ِّهمۡ َال نُفَ ِّر ُ
بِّ ِّۦه فَقَ ِّد ۡ
س ِّمي ُع ۡٱلعَ ِّلي ُم
ٱهتَدَو َۖاْ َّوإِّن تَ َولَّ ۡواْ فَ ِّإنَّ َما هُمۡ فِّي ِّ
ٱَّللُ َو ُه َو ٱل َّ
اق فَ َ
سيَ ۡك ِّفي َك ُه ُم َّ
شقَ َۖ ٖ
[ ﴾١٣٧البقرة]»(.)١
ثانيًا :العصمة ِّم ْن كبائر الذنوب:
ع على َّ
وم ْن
أن األنبياء
س َل معصومون ِّم ْن كبائر الذنوب ِّ
والر ُ
ُّ
ي ـ رحمه هللا ـ اإلجما َ
نَقَل القرطب ُّ
()٢
ق
ُك ِّل رذيل ٍة فيها َ
شيْن ونقص  ،ل ِّك ْن يأبى اليهود ُ والنصارى َّإال أ َ ْن يطعنوا في ِّخير ِّة خ َْل ِّ
هللا وأصفيائه ،و َي ْج َرحوهم بالعظائم ،وينسبوا إليهم ما َّ
نزههم هللاُ عنه وصانَهم منه ،بل َّ
إن ُكت ُ َبهم
س َل هللاِّ وأنبيا َءه بالمخازي والكبائـر واإلثم
المحرفة ِّمنَ التوراة واإلنجيل عا َّجة بالقبائح ،ترمي ُر ُ
َّ
كبيرا ـ.
والفواحش ـ تعالى هللاُ ع َّما يقولون ُ
علُ ًّوا ً
سل ِّم ْن أوصافٍ وأعما ٍل قبيحةٍ:
والر ُ
وم َّما ينسبه اليهودُ لألنبياء ُّ
ـ َّ
الخير بسببها.
سارة َ إلى فرعون حتَّى َينال
َ
أن إبراهيم عليه السالم قدَّم َ
وأن لو ً
ـ َّ
س ِّكر ،ث َّم قام على ابنتَيْه فزَ نَى بهما واحدة ً بعد
ب
ً
طا عليه السالم ش َِّر َ
خمرا حتَّى َ
األخرى.
ـ َّ
مواشي ِّم ْن َح ِّميه ،وخ ََر َج بأهله ِّخ ْلسةً دون أ َ ْن يُ ْع ِّلمه.
س َرق
وأن يعقوب عليه السالم َ
َ
ـ َّ
وأن داود عليه السالم زَ نَى بزوج ِّة رج ٍل ِّم ْن قُ َّوا ِّد جيشه ،ث َّم دبَّر حيلةً لقت ِّل الرجل فقُتِّل ،وبعد
ذلك أ َخذَ داود ُ الزوجةَ وض َّمها إلى نسائه ،فولَدَ ْ
ت له سليمانَ عليه السالم.
ـ َّ
األصنام وبنى لها ال َمعابدَ.
وأن سليمان عليه السالم ارتدَّ في ِّ
عمره و َعبَدَ
آخ ِّر ِّ
َ
ً
ـ َّ
عجال و َع َبده مع بني إسرائيل.
صنَع
وأن هارون عليه السالم َ
افتر ْوا على مريم عليها السالم وعلى ابنها عيسى عليه السالم بهتانًا عظي ًما.
ـ وأنهـم َ
الناس ِّم ْن
ص
ابن مريم عليهما السالم ،وأنه جاء لي ِّ
ُخل َ
َ
وأ َّما النصارى فنسبوا األلوهيةَ لعيسى ِّ
بن داودَّ ،
البشر بنفسهَّ ،
وأن
ِّي
َ
وأن عيسى عليه السالم ِّم ْن نس ِّل سليمان ِّ
خطيئ ِّة أبيه آدَ َم و َي ْفد َ
بن يعقوبَّ ،
وأن عيسى عليه السالم أهان أ ُ َّمه
جدَّهم :فارض الذي هو ِّم ْن نس ِّل ِّ
الزنا ِّم ْن يهوذا ِّ
س َّراق
وسط جمعٍ ِّمنَ الناس ،و َ
ش ِّهدَ عيسى على جميع األنبياء الذين قاموا في بني إسرائيل أنهم ُ
ولصوص ،وغير ذلك ِّمنَ األوصاف القبيحة ال ُم ْخ ِّزية(.)٣

وال يخفى َّ
الناس
ِّب إليهم؛ ف ُه ْم أزكى
سلَه
ور ُ
أن أنبيا َء هللاِّ ُ
ِّ
األطهار بريئـون ُك َّل البراءة م َّما نُس َ
َ
عهم في كبائر الذنوب واآلثام بحا ٍل ِّمنَ األحوال؛ ألنهم
وأفضلُهم وأكملُهم ،يستحيل وقو ُ
معصومون ِّم ْن ذلك بإجماع األ َّمة ـ كما تَقدَّم ـ.
النبوةَ والرسالة:
ض
ثالثًا:
عوارض بشريةٌ ال ت َ ْق َد ُ
ح في العصمة وال تُناقِّ ُ
ُ
َّ
ذكر ْ
عوارض إنساني ٍة عاديَّ ٍة
س ِّل ِّم ْن
نصوص الكتاب والسنَّة ما انتاب
ت
والر ُ
بعض األنبياء ُّ
ُ
َ
َ
َ
كالخوف والغضب والنسيان والخطإ ،تُو ِّه ُم بظا ِّه ِّرها بأنهم ارتكبوا ما ي ُِّخ ُّل بعصمتهم،
عوارض بشرية طبيعية وأمور فطرية ِّج ِّب ِّلية ال تَتنافى مع العصمة
األمر كذلك ،بل هي
وليس
ُ
ُ
بحا ٍل.
وم ْن أمثل ِّة ذلك:
ِّ
ض الخوف :كالذي َحدَث إلبراهيم عليه السالم مع ضيوفه الذين لم يعلم بأنهم مالئكة
عار ُ
ِّ )١
َّ
وظن أنهم
تَش َّكلوا على هيئ ٍة بشريةٍ ،فل َّما رأى أي ِّد َيهم ال تمتدُّ إلى الطعام المقد َِّّم لهم خاف منهم،
أت َ ْوهُ ِّبش ٍَر ومكـروهٍ ،وذلك قبل أ َ ْن يعرف أ َ ْم َرهم ،قال تعالىَ ﴿ :ف َل َّما َر َءآَٰ أ َ ۡي ِّد َي ُهمۡ َال ت َ ِّص ُل ِّإلَ ۡي ِّه
وط [ ﴾٧٠هود].
س ِّم ۡن ُهمۡ ِّخيفَة قَالُواْ َال ت َ َخ ۡف إِّنَّا َٰٓ أ ُ ۡر ِّ
س ۡلنَا َٰٓ إِّلَى قَ ۡو ِّم لُ ٖ
نَ ِّك َرهُمۡ َوأ َ ۡو َج َ
ُّ
تهتز
ي عصاهُ حين كلَّمه ،فألـقاها فإذا هي حيَّة
وكذلك موسى عليه السالم ل َّما أ َم َره ربُّه أ َ ْن ي ُْل ِّق َ
وتسعى سعيًا شديدًا ولها صورة َمهيلة؛ استولى على موسى عليه السالم الروعُ في قلبه وولَّى
س َٰٓى أ َ ۡق ِّب ۡل َو َال ت َ َخ ۡ َۖف إِّنَّكَ ِّم َن ۡٱألَٰٓ ِّمنِّ َ
ين [ ﴾٣١ال َقصص].
هاربًا خائفًا؛ فقال هللاُ له﴿ :يَ ُمو َ
صيَّهم ُخ ِّي َل إلى موسى عليه السالم ِّم ْن
يوم الزينة مع السحرة عندما ألقَ ْوا حبالَ ُهم و ِّع ِّ
وفي حادث ِّة ِّ
ي
سى [ ﴾٦٧طه]؛
س فِّي نَ ۡف ِّ
س ِّهۦ ِّخيفَة ُّمو َ
ُ
سحرهم البليغِّ أنها تسعى؛ ﴿فَأ َ ۡو َج َ
ِّ
فالخوف الطبيع ُّ
ً
ضا ـ على الناس أ َ ْن يفتنهم السحرة ُ بسحرهم
الخ ْلقة البشرية،
فضال عن خوفه ـ أي ً
هو ِّم ْن مقتضى ِّ
ي ما في يدهَّ ،
ونصره.
ُّ
وإال فموسى جازم بوعد هللاِّ
ِّ
ويغتروا به قبل أ َ ْن ي ُْل ِّق َ
العارض الفطري ِّ ما حدَ َ
ث لمـوسى عليه السالم بعد أ َ ْن ت َّم
ض الغضب :ويد ُّل على هذا
عار ُ
ِّ
ِّ )٢
باتخا ِّذ ال ِّع ْجل إل ًها ف َع َبدوه ِّم ْن دون هللا؛ فامتأل
ربه :ر َج َع إلى قومه فو َجدَهم قد ضلُّوا ِّ
ميقاتُ ِّ
غ ۡ
موسى عليه السالمغضبًا وغي ً
س َٰٓى إِّ َلى قَ ۡو ِّم ِّهۦ َ
سفا
ضبَ َن أ َ ِّ
ظا عليهم ،قال تعالىَ ﴿ :ولَ َّما َر َج َع ُمو َ
ۡ
ِّي أَع َِّج ۡلت ُمۡ أ َ ۡم َر َر ِّبكُمۡ َۖ َوأ َ ۡلقَى ۡٱأل َ ۡل َوا َح َوأ َ َخذَ ِّب َر ۡأ ِّس أ َ ِّخي ِّه يَ ُج ُّر َٰٓۥهُ ِّإلَ ۡي ِّه
قَا َل ِّب ۡئ َ
س َما َخلَفت ُ ُمونِّي ِّم ۢن بَ ۡعد َۖ َٰٓ

ٱستَ ۡ
قَا َل ۡٱب َن أ ُ َّم إِّ َّن ۡٱلقَ ۡو َم ۡ
ضعَفُونِّي َوكَادُواْ يَ ۡقتُلُونَ ِّني فَ َال ت ُ ۡش ِّم ۡت ِّب َي ۡٱأل َ ۡع َدآَٰ َء َو َال ت َ ۡجعَ ۡلنِّي َم َع ۡٱلقَ ۡو ِّم
ٱل َّ
ظ ِّل ِّم َ
ين [ ﴾١٥٠األعراف].
صتْه ،فأ َم َر بقري ِّة النمل فأ ُ ْح ِّرقَ ْ
ت؛
وم ْن ذلك
ُ
ِّ
عتاب هللاِّ لنبي ٍ ِّمنَ األنبياء تَفا َ
قر َ
ع َل غضبًا مع نمل ٍة َ
اء
ففي حدي ِّ
ث أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي ِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم قال« :نَ َز َل نَ ِّب ٌّي ِّم َن األ َ ْن ِّبيَ ِّ
ش َج َر ٍة فَلَ َد َ
غتْهُ نَ ْم َلةٌ ،فَأ َ َم َر بِّ َج َه ِّاز ِّه فَأ ُ ْخ ِّر َج ِّم ْن تَحْ تِّ َها ،ث ُ َّم أ َ َم َر بِّبَ ْيتِّ َها فَأُحْ ِّرقَ بِّالنَّ ِّار ،فَأ َ ْو َحى
تَحْ تَ َ
اح َدةً»(.)٤
هللاُ إِّلَ ْي ِّه :فَ َه َّال نَ ْم َلةً َو ِّ
ض النسيان والسهـ ِّو والجحود والخطإ :ويد ُّل عليه ما رواهُ أبو هريرة رضي هللا
عار ُ
ِّ )٣
ط ِّم ْن َ
سقَ َ
ظه ِّْر ِّه
س َح َظه َْرهُ ،فَ َ
عنه قال :قال رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّمَ « :ل َّما َخ َلقَ هللاُ آ َد َم َم َ
صا ِّم ْن
س َم ٍة ُه َو َخا ِّلقُ َها ِّم ْن ذُ ِّريَّتِّ ِّه ِّإ َلى يَ ْو ِّم ال ِّقيَا َم ِّةَ ،و َج َع َل بَ ْي َن َ
ان ِّم ْن ُه ْم َو ِّبي ً
ع ْي َن ْي ك ُِّل ِّإ ْن َ
ُك ُّل نَ َ
س ٍ
نُو ٍر ،ث ُ َّم ع ََر َ
بَ ،م ْن َهؤ َُال ِّء؟» قَا َلَ « :هؤ َُال ِّء ذُ ِّريَّت ُكَ » ،فَ َرأَى َر ُج ًال
ض ُه ْم َ
علَى آ َد َم فَقَا َل« :أ َ ْي َر ِّ
آخ ِّر األ ُ َم ِّم
يص َما بَ ْي َن َ
بَ ،م ْن َهذَا؟»فَقَا َلَ « :هذَا َر ُج ٌل ِّم ْن ِّ
ِّم ْن ُه ْم فَأ َ ْع َجبَهُ َو ِّب ُ
ع ْينَ ْي ِّه ،فَقَا َل« :أ َ ْي َر ِّ
س ِّت َ
س َنةً» ،قَا َل« :أ َ ْي
بَ ،ك ْم َج َع ْلتَ ع ُْم َرهُ؟» قَا َلِّ « :
ين َ
ِّم ْن ذُ ِّريَّ ِّتكَ يُقَا ُل لَهُ :د ُ
َاو ُد» ،فَقَا َلَ « :ر ِّ
بِّ ،ز ْدهُ ِّم ْن ع ُْم ِّري أ َ ْربَ ِّع َ
س َنةً» ،فَ َل َّما قُ ِّض َي ع ُْم ُر آ َد َم َجا َءهُ َم َلكُ ال َم ْوتِّ ،فَقَا َل« :أ َ َولَ ْم َيبْقَ
ين َ
َر ِّ
ِّم ْن ع ُْم ِّري أ َ ْربَعُ َ
َاودَ؟»» قَا َل« :فَ َج َح َد آ َد ُم فَ َج َحدَتْ ذُ ِّريَّتُهُ،
ون َ
سنَةً؟» قَا َل« :أ َ َولَ ْم ت ُ ْع ِّطـ َها ا ْبنَكَ د ُ
ئ آ َد ُم فَ َخ ِّطئ َتْ ذُ ِّريَّتُهُ»(.)٥
ِّي آ َد ُم فَنُ ِّ
سيَتْ ذُ ِّريَّتُهَُ ،و َخ ِّط َ
َونُس َ
ِّي أ َّمتُه به في التشريع ،كما
وقد كان النب ُّ
ي صلَّى هللا عليه وسلَّم يسهو في صالته وينسى لتَقتد َ
َي ْ
ُ
ي صلَّى هللا عليه
النسيان ـ بمقتضى بشريَّته ـ في غير أمور التبليغ ،وقد
ط َرأ ُ عليه
َّ
صرح النب ُّ
وسلَّم بطروء النسيانعليه على ما يجري ِّم ْن عادة البشر عا َّمةً ،وذلك بعد نسيانه في إحدى
ـرونِّي»(،)٦
سى َك َما ت َ ْن َ
الصلوات حيث قالَ « :و َل ِّك ْن ِّإنَّ َما أَنَا بَش ٌَر ِّمثْلُ ُك ْم ،أ َ ْن َ
س ْو َن ،فَ ِّإذَا نَسِّيتُ فَذَ ِّك ُ
ي ـ رحمه هللا ـ« :فيه دليل على جواز النسيان عليه صلَّى هللا عليه وسلَّم في
قال النوو ُّ
ظاهر القرآن والحديث ،اتَّفقوا على أنه صلَّى
جمهور العلماء ،وهو
مذهب
أحكام الشرع ،وهو
ُ
ُ
ِّ
هللا عليه وسلَّم ال يُقَ ُّر عليه ،بل يُ ْع ِّل ُمه هللاُ تعالى به ،ث َّم قال األكثرون :شر ُ
طه تن ُّب ُهه صلَّى هللا عليه
وجوزَ ْ
تأخيره مدَّة َ حياته صلَّى هللا
ت طائفة
ص ًال بالحادثة وال يقع فيه تأخير،
وسلَّم على الفور مت َّ ِّ
َّ
َ
عليه وسلَّم ،واختاره إما ُم الحرمين ،ومن َع ْ
السهـوعليه صلَّى هللا عليه
ت طائفة ِّمنَ العلماء
َ
وسلَّم في األفعال البالغية والعبادات ،كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه صلَّى هللا عليه

وسلَّم في األقوال البالغية ،وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك ،وإليه مال األستاذ أبو
األولُ؛ َّ
النبوة َ ،وإذا لم يُقَ َّر عليه لم يحصل
ض
فإن السهو ال يُنا ِّق ُ
َّ
ي ،والصحي ُح َّ
إسحاقاإلسفرائين ُّ
وتقرير األحكام»( ،)٧وقال ُ
ُ
ابن
بيان أحكام الناسي
منه مفسدة ،بل تحصل فيه فائدة ،وهو
ُ
حجر ـ رحمه هللا ـ« :وفيه دليل على جواز وقوع السهو ِّمنَ األنبياء عليهم الصالة والسالم في
ٍ
ابن دقيق العيد :وهو قو ُل عا َّم ِّة العلماء والنُّ َّ
ظار ،وشذَّ ْ
األفعال ،قال ُ
ت طائفة فقالوا :ال يجوز
السهـو ،وهذا الحديث يردُّ عليهم؛ لقولهصلَّى هللا عليه وسلَّم فيه« :أنسى كما
ُ
على النبي ِّ
فذك ُروني» أي :بالتسبيح ونحوه»(.)٨
س ْون» ،ولقوله« :فإذا نسِّيتُ ِّ
تن َ
ضا ـ:
قلتُ  :ويد ُّل عليه ـ أي ً
ُ
سو ُل هللاِّ صلَّى هللا عليه
ـ
صلَّى ِّبنَا َر ُ
حديث أبي هريرة رضي هللا عنه في ق َّ
ص ِّة ذي اليدين قالَ « :
ص َالتَي ِّ ْالعَشِّيِِّّ ،إ َّما ُّ
عا فِّي ِّق ْبلَ ِّة
سلَّ َم فِّي َر ْكعَتَي ِّْن ،ث ُ َّم أَتَى ِّج ْذ ً
الظ ْه َر َو ِّإ َّما ْالعَ ْ
ص َر ،فَ َ
وسلَّمإ ِّ ْحدَى َ
ع ُ
اس:
ضبًاَ ،وفِّي ْالقَ ْو ِّم أَبُو بَ ْك ٍر َو ُ
ان النَّ ِّ
ْال َمس ِّْج ِّد فَا ْستَنَدَ ِّإلَ ْي َها ُم ْغ َ
س َر َ
ع َم ُر ،فَ َهابَا أ َ ْن َيت َ َكلَّ َماَ ،وخ ََر َج َ
ِّيت؟» َفنَ َ
ظ َر
ص َر ِّ
ص َر ِّ
ص َالة ُ أ َ ْم نَس َ
ام ذُو ْال َيدَي ِّْن َف َقا َلَ « :يا َر ُ
ت ال َّ
ت ال َّ
سو َل ِّ
هللا ،أَقُ ِّ
قُ ِّ
ص َالةَُ ،ف َق َ
ص ِّل إِّ َّال
صدَقَ  ،لَ ْم ت ُ َ
ي صلَّى هللا عليه وسلَّم يَ ِّمينًا َو ِّش َم ًاال فَقَا َلَ « :ما يَقُو ُل ذُو ا ْليَ َد ْي ِّن؟» قَالُواَ « :
النَّبِّ ُّ
س َجدَ ،ث ُ َّم َكب ََّر
س َجدَ،ث ُ َّم َكب ََّر فَ َرفَ َع ،ث ُ َّم َكب ََّر َو َ
سلَّ َم ،ث ُ َّم َكب ََّر ،ث ُ َّم َ
صلَّى َر ْك َعتَي ِّْن َو َ
َر ْك َعتَي ِّْن» ،فَ َ
َو َرفَ َع»(.)٩
صلَّى ُّ
ُ
سا ،فَ َل َّما
ـ
الظ ْه َر خ َْم ً
ي صلَّى هللا عليه وسلَّم َ
وحديث ِّ
ابن مسعـو ٍد رضي هللا عنه« :أ َ َّن النَّ ِّب َّ
سلَّ َم
َ
س ْجدَتَي ِّْن»(.)١٠
َ
ِّقي َل

لَهُ« :أ َ ِّزيدَ

ِّفي

ْت
صلَّي َ
ال َّ
ص َال ِّة؟» قَا َلَ « :و َما ذَاكَ ؟» قَالُواَ « :

سا»،
خ َْم ً

س َجدَ
فَ َ

وأمور الحروب والقضاء:
ض الخطإ في االجتهاد في المصالح الدنيوية
عار ُ
ِّ
ِّ )٤
س ِّل ما كان
ال يقدح في األنبياء
صادرا منهم بمقتضى الخبرة البشرية المستفـادة ِّمنَ
والر ُ
ُّ
ً
ووصف الدواء ونح ِّو ذلك
صة في الحياة ،كالزراعة والتجارة والصناعة
ِّ
التجارب الخا َّ
وتدبير الحروب ،وقد ذَ َكر ُ
ع
ي
ابن
م َّما يتعلَّق بالمصالح الدنيوية
وغيرهما اإلجما َ
ُ
ٍ
ِّ
حزم والشوكان ُّ
جواز اجتهاد األنبياء فيها( ،)١١بدلي ِّل وقوعه ِّمنَ النبي ِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم ،حيث صالَ َح
على
ِّ
غ َ
َ
ب موقف أهل المدينة(.)١٢
طفانَ ُمقا ِّب َل ثُلُ ِّ
ثمار المدينة ،ولم تَتِّ َّم هذه المصالَحةُ بسب ِّ
ث ِّ

ُ
ي صلَّى
كما يد ُّل على االجتهاد في األمور الدنيوية:
حديث ٍ
أنس وعائشةَ رضي هللا عنهما :أ َ َّن النَّ ِّب َّ
صا ،فَ َم َّر ِّب ِّه ْم
هللا عليه وسلَّم َم َّر ِّب َق ْو ٍم يُ َل ِّق ُحونَ  ،فَقَا َلَ « :ل ْو َل ْم تَ ْف َعلُوا َل َ
صلُ َح» ،قَا َلَ :فخ ََر َج ِّشي ً
تَ :كذَا َو َكذَا» ،قَا َل« :أ َ ْنت ُ ْم أ َ ْعلَ ُم ِّبأ َ ْم ِّر ُد ْنيَا ُك ْم»(.)١٣
فَقَا َلَ « :ما ِّلنَ ْخ ِّل ُك ْم؟»قَالُوا« :قُ ْل َ
فم ْن ذلك :ما حدَ َ
صة الحرث التي َح َكم
أ َّما الخطأ في إصابة
الحق في االجتهاد القضائي ِّ ِّ
ث في ق َّ
ِّ
فيها داود ُعليه السالم :أنه ل َّما اعتدَ ْ
والغنم
قوم على زرعِّ آخ َِّرين فذَهَب
ُ
ت غن ُم ٍ
ِّ
صاحب الزرعِّ
ُصبْ
يتخاصمان إلى داودعليه السالم ليحكم بينهما ،فقضى بينهما في تلك القضيَّة بعينها ولم ي ِّ
َّ
َاو َد
ق للصواب ،قال تعالىَ ﴿ :ود ُۥ
فيها
الحق ،بل و َّفق هللاُ ابنَه سليمان عليه السالم إلى الحكم الموا ِّف ِّ
ۡ
ث إِّ ۡذ َنفَش َۡت فِّي ِّه َ
ش ِّهد َ
ِّين  ٧٨فَفَ َّه ۡمنَ َها
غنَ ُم ۡٱلقَ ۡو ِّم َو ُكنَّا ِّل ُح ۡك ِّم ِّهمۡ َ
ان فِّي ۡٱل َح ۡر ِّ
َو ُ
سلَ ۡي َم َن إِّذ يَ ۡح ُك َم ِّ
سلَ ۡي َم َن َوك اُال َءات َ ۡي َنا ُح ۡكما َو ِّع ۡلما﴾ [األنبياء ٧٨ :ـ ]٧٩؛ ففي اآلي ِّة دليل على َّ
أن الحاكم مطلقًا،
ُ
َّ
الحق والصواب وقد يخطئ في ذلك ،وهو ـ في ذلك ـ
غيره ،قد يصيب ـ في حكمه ـ
نبيًّا كان أو َ
الحق فيما ُ
ط ِّر َح عليه ِّمنَ القضايا
لوم إذا أخطأ ،بل مأجــور على اجتهاده في دَ ْر ِّك
ليس ب َم ٍ
ِّ
والمسائل.
ضا ـ :ما َح َكم به ُك ٌّل ِّم ْن داودَ وسليمانَ عليهما السالم فيما رواهُ أبو هريرة رضي
ويد ُّل عليه ـ أي ً
ب
ان َمعَ ُه َما ا ْب َنا ُه َماَ ،جا َء ِّ
ي صلَّى هللا عليه وسلَّم يقول« :كَا َن ِّ
ت ْ
الذئْ ُ
هللا عنه :أنه َ
ام َرأَت َ ِّ
س ِّم َع النب َّ
ب بِّا ْبنِّ ِّك»،
ب بِّا ْبنِّ ِّك»َ ،وقَالَ ِّ
ب بِّا ْب ِّن إِّحْ دَا ُه َما فَقَا َلتْ ِّل َ
ص ِّ
ت األ ُ ْخ َرى« :إِّنَّ َما ذَ َه َ
احبَتِّ َها« :إِّنَّ َما ذَ َه َ
فَذَ َه َ
س َل ْي َم َ
َاو َدعليه السالم فَ َق َ
َاو َد عليهما
ضى ِّب ِّه ِّل ْل ُك ْب َرى ،فَ َخ َر َجتَا َ
ع َلى ُ
ان ْب ِّن د ُ
فَت َ َحا َك َمتَا إِّلَى د ُ
ص ْغ َرىَ « :ال ت َ ْف َعلَْ ،ي ْر َح ُمكَ هللاُ،
شقُّهُ َب ْينَ ُه َما» ،فَقَا َل ِّ
ين أ َ ُ
ت ال ُّ
السالم فَأ َ ْخ َب َرتَاهُ ،فَقَا َل« :ائْتُو ِّني ِّبالس ِِّّك ِّ
َّ
حجر ـ رحمه هللا ـ« :وفيه َّ
ص ْغ َرى»( ، )١٤قال ُ
ُه َو ا ْبنُ َها» ،فَقَ َ
الحق في جه ٍة
أن
ابن
ضى ِّب ِّه ِّلل ُّ
ٍ
سو ُ
واحدةٍَّ ،
غ لهم الحك ُم باالجتهاد و ِّإ ْن كان وجود ُ
النص ممكنًا لديهم بالوحي،
وأن األنبياء َي ُ
ِّ
ل ِّك َّن في ذلك زيادة ً في أجورهم ،ولعصمتِّهم ِّمنَ الخطإ في ذلك؛ إِّ ْذ ال يُقَ ُّرون ـ لعصمتِّهم ـ على
الباطل»(.)١٥
َّ
ث ِّأم سلمة رضي هللا
حق
ي صلَّى هللا عليه وسلَّم هذا المعنى
البيان في حدي ِّ
ِّ
وقد بيَّن النب ُّ
ب
ع ْن َر ُ
س ِّم َع ُخ ُ
صو َمةً ِّببَا ِّ
عنها زوجِّ النبيِّصلَّى هللا عليه وسلَّم َ
سو ِّل هللاِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم :أَنَّهُ َ
ض ُك ْم أ َ ْن يَك َ
ص ُم ،فَلَ َع َّل َب ْع َ
ُون أ َ ْبلَ َغ
ُح ْج َرتِّ ِّه ،فَخ ََر َج ِّإلَ ْي ِّه ْم فَ َقا َلِّ « :إنَّ َما أَنَا بَش ٌَرَ ،و ِّإنَّهُ يَأْتِّينِّي ال َخ ْ
صدَقَ  ،فَأ َ ْق ِّضي لَهُ بِّذَ ِّلكَ  ،فَ َم ْن قَ َ
س ِّل ٍم فَ ِّإنَّ َما ِّه َي قِّ ْطعَةٌ ِّم َن
ِّب أَنَّهُ َ
ق ُم ْ
ِّم ْن بَ ْع ٍ
ض ،فَأَحْ س ُ
ضيْتُ لَهُ بِّ َح ِّ

حجر ـ رحمه هللا ـ« :وفيه َّ
النَّ ِّار ،فَ ْليَأ ْ ُخ ْذ َها أ َ ْو فَ ْل َيتْ ُر ْك َها»( ،)١٦قال ُ
أن المجتهد قد يخطئ؛
ابن
ٍ
في َُردُّ
أن ُك َّل مجته ٍد ُمصيب ،وفيه َّ
عم َّ
أن المجتهد إذاأخطأ ال يلحقه إثم ،بل يُؤْ َجر  ..وفيه
به على َم ْن زَ َ
أنه صلَّى هللا عليه وسلَّم كان يقضي باالجتهاد فيما لم يُ ْنزَ ْل عليه فيه شيء ،وخالـف في ذلك قوم،
ُ
أمر فيحكم به،
وهذا
الحديث ِّم ْن أصرحِّ ما يُحت ُّج به عليهم ،وفيه أنه ربَّما أدَّاهُ اجتهاد ُه إلى ٍ
ـبخالف ذلكَّ ،
ت
ويكون ـ في الباطن
لكن ِّمثْ َل ذلك لـو َوقَع لم يُقَ َّر عليه صلَّى هللا عليه وسلَّم لثبو ِّ
ِّ
عصمته»(.)١٧
سل الرتكاب الصغائـر مع العصمة عن اإلصرار عليها:
والر ُ
 )٥عرضةُ األنبياء ُّ
تَقد ََّم َّ
وم ِّن ارتكاب
أن األنبياء
سل عليهم السالم معصومون في تح ُّمل الرسالة وتبلي ِّغها ِّ
والر ُ
ُّ
الكبائـرَّ ،
الزم ٍة لهم في ُك ِّل شؤونهم وأعما ِّل ِّهم وأقوالهم وأحوالهم؛
لكن العصمةَ المطلَقةَ ُ
غير ُم ِّ
سائر البشر ويمتازون عليهم
ضلون
ف ُه ْم عرضة للمخالَفا ِّ
غير أنهم يَ ْف ُ
ت الصغيرة بوصفهم ً
َ
بشراَ ،
بعدم إقرار هللا تعالى لهم على مخالَفاتهم وأخطائهم بعد صدورها منهم ،بل ي ُِّنب ُههم إليها ،وقد
يُعا ِّتبهم عليها تارةً ،ويعصمهم ـ في ُك ِّل األحوال ـ ِّمنَ اإلصرار على صغائر الذنوب ،ويوفِّقهم
مذهب
للتوبة منها واأل َ ْوبة واالستغفار ،وهذا هو
جماهير العلماء ،ولم يُ ْنقَ ْل عن السلف ِّمنَ
ُ
ِّ
ابن تيمية ـ رحمه هللا ـ« :القول َّ
الصحابة والتابعين واألئ َّمة المهديِّين خالفُه ،قال ُ
بأن األنبياء
أكثر علماء اإلسالم وجميعِّ الطوائف ،حتَّى إنه
معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قو ُل ِّ
ي َّ
ضا ـ
أن هذا قو ُل أكثر األشعرية ،وهو ـ أي ً
قو ُل ِّ
أكثر أهل الكالم ،كما ذَ َكر أبو الحسن اآلمد ُّ
أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء ،بل هو لم ينقل عن السلف واألئ َّمة والصحابة والتابعين
قو ُل ِّ
وتا ِّب ِّعيهم َّإال ما يُوافِّ ُق هذا القو َل»(.)١٨
وعمدة ُ
جماهير العلماء على ص َّح ِّة مذهبهم ما يأتي:
ِّ
ـ معصية آدَ َم عليه السالم ربَّه وغـوايتُه بمخا َلـفتِّه
ألمره ،واستجابتُه لدعوة الشيطان بأكله ِّمنَ
ِّ
ص َٰٓى َءا َد ُم
الشجرة التي نهاهُ اللهتعالى عن األكل منها ،فكان ذلك زلَّةً َوقَع فيها ،قال تعالىَ ﴿ :و َ
ع َ
َربَّ ۥهُ فَغَ َوى [﴾١٢١طه] ،وقال تعالى﴿ :فَأ َ َزلَّ ُه َما ٱلش َّۡي َ
ط ُن ع َۡن َها فَأ َ ۡخ َر َج ُه َما ِّم َّما كَانَا فِّي ِّه ﴾ [البقرة:
ُ
حديث أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي ِّ صلَّى هللا
ُؤكد معصيةَ آدَ َمعليه السالم ربَّه:
 ،]٣٦وي ِّ
اس ِّم َن ال َجنَّ ِّة
عليه وسلَّم قالَ « :حا َّج ُمو َ
سى آ َد َم فَقَا َل لَهُ« :أ َ ْنتَ الَّذِّي أ َ ْخ َرجْ تَ النَّ َ

ص َ
ِّبذَ ْن ِّبكَ َوأ َ ْ
سالَ ِّت ِّه َو ِّبك ََال ِّم ِّه،
سى ،أ َ ْنتَ الَّذِّي ا ْ
طفَاكَ هللاُ ِّب ِّر َ
شقَ ْيت َ ُه ْم»» ،قَا َل« :قَا َل آ َد ُم« :يَا ُمو َ
علَ َّي قَ ْب َل أ َ ْن َي ْخلُ َق ِّني ـ؟»»َ ،قا َل
علَ َّي قَ ْب َل أ َ ْن َي ْخلُقَ ِّني ـ أ َ ْو قَد ََّرهُ َ
علَى أ َ ْم ٍر َكت َ َبهُ هللاُ َ
أَتَلُو ُم ِّني َ
سى»(.)١٩
َر ُ
سو ُل هللاِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم« :فَ َح َّج آ َد ُم ُمو َ
والمعلوم َّ
ب ما نهاهُ هللاُ عن فعله،
عزم أو قَ ْ
أن معصيةَ آدَ َم عليه السالم لم تكن عن ٍ
صد تع ُّم ِّد ارتكا ِّ
وإنـما وق َع ْ
ت نسيانًا منه لوصاي ِّة هللا له وعهدِّه إليه ،قال تعالىَ ﴿ :ولَقَ ۡد ع َِّه ۡدنَا َٰٓ إِّلَ َٰٓى َءا َد َم ِّمن قَ ۡب ُل
ِّي َولَمۡ نَ ِّج ۡد َل ۥهُ ع َۡزما [ ﴾١١٥طه].
فَنَس َ
َّ
ـم آدَ َم عليه السالم كلما ٍ
سنَا َو ِّإن لَّمۡ ت َ ۡغ ِّف ۡر لَنَا
ت يقولها وهيَ ﴿ :ربَّنَا َظلَ ۡمنَا َٰٓ أَنفُ َ
لكن هللا تعالى أ َ ْل َه َ
َوت َ ۡر َح ۡمنَا لَنَكُونَ َّن ِّم َن ۡٱل َخس ِِّّر َ
ين [ ﴾٢٣األعراف]؛ فاعترف آدَ ُم عليه السالم بذنبه وسأ َل هللاَ أ َ ْن
اب
اب َ
يغفر له
ور ِّح َمه ،قال تعالى﴿ :فَت َ َلقَّ َٰٓى َءا َد ُم ِّمن َّر ِّب ِّهۦ َك ِّل َم ٖت فَت َ َ
ع َل ۡي ِّه ِّإنَّهۥُ ُه َو ٱلت َّ َّو ُ
َ
فتاب عليه َ
صفَح؛ فليس لنا
ٱلر ِّحي ُم [ ﴾٣٧البقرة] ،وهذا ِّم ْن رحمة هللا بعباده أ َ ْن وفَّقهم للتوبة و َ
َّ
عفَا عنهم و َ
لفظه في الكتاب والسنَّة ،مع إجاللهم وتقديرهم
عو ِّتبُوا عليه واستغفروا منه َّإال حكايةُ ِّ
فيما ُ
واالعتراف بمكانتهم عند هللا تعالى.
ِّ
ـ سؤال
شأن ابنه الكافر الهالك في الطوفان ،مع وع ِّد هللا بنجاته ونجاةِّ
نوح عليه السالم ربَّه في ِّ
ٍ
أهلهَ ﴿،و َنادَى نُ ٞ
ب ِّإ َّن ۡٱبنِّي ِّم ۡن أ َ ۡه ِّلي َو ِّإ َّن َو ۡعدَكَ ۡٱلحَقُّ َوأَنتَ أ َ ۡح َك ُم ۡٱل َح ِّك ِّم َ
ين
وح َّربَّ ۥهُ فَ َقا َل َر ِّ
[ ﴾٤٥هود] ،وعاتَبَه ربُّه على د ُعائه وال َمهُ على سؤاله ،وأعلمه َّ
نسب ابنِّه انقطع بكفره
بأن
َ
مبينًا له َّ
الصلَة الدينيةَ أقوى ِّمنَ الصلة الطينية ،وأنه إذا
أن
ِّ
ِّ
وإعراضه عن دعوة هللاِّ ،
ي؛ ولهذا قال تعالى ـ ُم ْع ِّل ًما نو ًحا عليه
ي لم يُس ِّْرع به
ُ
انقطع النس ُ
النسب َّ
الر ِّحم ُّ
ب الروح ُّ
ع َم ٌل َ
س َلكَ ِّب ِّهۦ ِّع ۡل َۖ ٌم إِّنِّ َٰٓي
س ِّم ۡن أ َ ۡه ِّل َۖكَ إِّنَّهۥُ َ
السالم ـ﴿ :يَنُو ُ
غ ۡي ُر َ
ص ِّل َۖ ٖح فَ َال تَ ۡســ ۡل ِّن َما لَ ۡي َ
ح إِّنَّ ۥهُ لَ ۡي َ
أ َ ِّع ُ
ُون ِّم َن ۡٱل َج ِّه ِّل َ
ظكَ أَن تَك َ
ين [ ﴾٤٦هود] ،ث َّم تاب نوح عليه السالم إلى هللا واستغفر ِّم ْن عثرته
س ِّلي بِّ ِّۦه
ب إِّنِّ َٰٓي أَعُوذُ بِّكَ أ َ ۡن أ َ ۡسلَكَ َما لَ ۡي َ
التي ال ِّع ْل َم له بأنها ذنب ولم يكن ليقصدها ،فقالَ ﴿ :ر ِّ

ِّع ۡل َۖ ٞم َوإِّ َّال ت َ ۡغ ِّف ۡر ِّلي َوت َ ۡر َح ۡمنِّ َٰٓي أَكُن ِّم َن ۡٱل َخس ِِّّر َ
ين [ ﴾٤٧هود].

ض َربه موسى عليه
وقومه على
ـ نصرة موسى عليه السالم للذي ِّم ْن شيعته
ِّ
ِّ
خصمه القبطي ِّ الذي َ
السالمفأصابَ ْ
صدَّ عدوانِّه،
صد َ
ت ضربتُه منه َم ْقت َ ًال ،ولم يتع َّم ْد موسى عليه السالم قَتْلَه ،وإنما قَ َ
واعترفموسى عليه السالم ب ُ
ور َجع
ظ ْل ِّمه لنفسهَ ،
والغفران؛ فغفر هللاُ تعالى له ،قال تعالىَ ﴿ :و َد َخ َل

ً
العفو
ذاكرا خطأَه،
إلى هللا تعالى
ً
سائال هللاَ
َ
ين َ
غ ۡف َل ٖة ِّم ۡن أ َ ۡه ِّل َها فَ َو َج َد فِّي َها
ۡٱل َمدِّي َنةَ َ
علَى ِّح ِّ

عد ُِّو َۖ ِّهۦ فَ ۡ
عد ُِّو ِّهۦ
علَى ٱلَّذِّي ِّم ۡن َ
شيعَ ِّت ِّهۦ َ
شيعَتِّ ِّهۦ َو َهذَا ِّم ۡن َ
ٱستَغَثَهُ ٱلَّذِّي ِّمن ِّ
َر ُجلَ ۡي ِّن يَ ۡقتَتِّ َال ِّن َهذَا ِّمن ِّ
ع َم ِّل ٱلش َّۡي َ
عد ُٞو ُّم ِّض ٞل ُّم ِّب ٞ
سى فَقَ َ
ب ِّإ ِّني
ط َۖ ِّن ِّإنَّهۥُ َ
علَ ۡي َۖ ِّه قَا َل َهذَا ِّم ۡن َ
ضى َ
فَ َوك ََز ۥهُ ُمو َ
ين َ ١٥قا َل َر ِّ
ظلَ ۡمتُ نَ ۡفسِّي فَ ۡ
َ
ٱلر ِّحي ُم [ ﴾١٦القَصص].
ور َّ
ٱغ ِّف ۡر ِّلي َفغَفَ َر لَ َٰٓۥهُ إِّنَّ ۥهُ ُه َو ۡٱلغَفُ ُ
س ِّمع ِّم ْن أ َحدِّهما ولم
ـ تع ُّجل داودَ عليه السالم في ال ُحكم بين الخصمين ،فقضى بينهما بعد أ َ ْن َ
يسمع ِّمنَ الطرف اآلخَر ،والتعجي ُل بالحكم قبل االستماع ِّمنَ الطرفين يُ َعدُّ ـ في نظر الفقهاء ـ
صدَر منه؛ ﴿فَ ۡ
فظن داودُ عليه السالم َّ
َّ
ٱست َ ۡغ َف َر َربَّ ۥهُ َو َخ َّۤ َّر
مخالَفةً،
أن ما َوقَع له اختبار ليَنتبهَ إلى ما َ
اب [ ﴾٢٥ص].
َرا ِّكع َّۤا َوأَنَ َ
اب۩ ٢٤فَغَفَ ۡرنَا لَ ۥهُ ذَ ِّل َۖكَ َو ِّإ َّن لَ ۥهُ ِّعن َدنَا لَ ُز ۡلفَى َو ُح ۡس َن َمــ ٖ
اب
سلَ ۡي َم َن َوأ َ ۡلقَ ۡي َنا َ
علَى ك ُۡر ِّ
سيِّ ِّۦه َج َ
سدا ث ُ َّم أَنَ َ
ـ فتنة سليمان عليه السالم ،قال تعالىَ ﴿ :و َلقَ ۡد فَتَنَّا ُ
[﴾٣٤ص] ،وكان ْ
ترك قولهِّ « :إ ْن شاء هللاُ» على ما جاء في
ب ِّ
َت فتنتُه عليه السالم بسب ِّ
ُ
تقصير في
سليمان عليه السالم ربَّه أ َ ْن يغفر له ما َحدَث له ِّم ْن
عا
الصحيحين( ،)٢٠فعندذلك دَ َ
ٍ
ب
شكر هللا ،وسأله أ َ ْن يَ َهبَه ُم ْل ًكا يَستأ ِّث ُر به دون غيره ،فاستجاب هللاُ له ،قال تعالى عنه﴿ :قَا َل َر ِّ
ِّ
ۡ
ۡ
ۢ
َ
اب [ ﴾٣٥ص].
ِّي ِّإنَّكَ أَنتَ ۡٱل َو َّه ُ
ٱغ ِّف ۡر ِّلي َو َه ۡب ِّلي ُملكا َّال َين َب ِّغي ِّأل َح ٖد ِّم ۢن َب ۡعد َۖ َٰٓ
َّ
اللوم
فاستحق
ستعج ًال قبل أ َ ْن يأذن هللاُ له؛
ضبةُ يونس عليه السالم وخرو ُجه ِّم ْن قومه ُم
ـ مغا َ
ِّ
َ
ي؛ ْ
حفظ هللا وهو في
وسار به في الظلمات في
فالتقمه الحوتُ بأمر هللا،
ِّ
َ
َ
والعتاب والتأديب الربَّان َّ
ب البحر ـ حيًّا ـ يسبِّ ُح هللاَ ويستغفره ويتوب إليه؛ فأنجاهُ هللاُ تعالى وتاب عليه ،قال
ُ
عبا ِّ
علَ ۡي ِّه فَنَادَى فِّي ٱل ُّ
ب ُمغَ ِّضبا فَ َ
ظ َّن أَن لَّن نَّ ۡقد َِّر َ
ت أَن َّ َٰٓال ِّإلَ َه ِّإ َّ َٰٓال أَنتَ
ظلُ َم ِّ
ون إِّذ ذَّ َه َ
تعالىَ ﴿ :وذَا ٱلنُّ ِّ
س ۡب َحنَكَ ِّإ ِّني كُنتُ ِّم َن ٱل َّ
ين  ٨٧فَ ۡ
ٱست َ َج ۡبنَا لَ ۥهُ َونَ َّج ۡينَهُ ِّم َن ۡٱلغَ ِّم َو َكذَ ِّلكَ نُـۨ ِّجي ۡٱل ُم ۡؤ ِّم ِّن َ
ظ ِّل ِّم َ
ين
ُ
[ ﴾٨٨األنبياء].
واطـنَ ِّمنَ القرآن منها:
هللا تعالى نبيَّه مح َّمـدًا صلَّى هللا عليه وسلَّم في َم ِّ
ـ عتاب ِّ
مكتوم رضي هللا عنه،
ابن ِّأم
ٍ
• معاتبةُ هللاِّ نبيَّه صلَّى هللا عليه وسلَّم في عبوسه في وجه األعمىِّ :
قريش الذين أقبل عليهم صلَّى هللا عليه
بعض صنادي ِّد
إسالم
وانشغا ِّله عنه طمعًا في
ٍ
ِّ
ِّ
س َوت َ َولَّ َٰٓى  ١أَن َجا َٰٓ َءهُ ۡٱأل َ ۡع َمى َ ٢و َما يُ ۡد ِّريكَ َل َع َّل ۥهُ
وسلَّم يدعوهم إلى هللا تعالى ،قال تعالىَ ﴿ :
ع َب َ
يَ َّزك ََّٰٓى  ٣أ َ ۡو يَذَّك َُّر فَتَنفَعَهُ ٱلذ ِّۡك َر َٰٓى ٤أ َ َّما َم ِّن ۡ
علَ ۡيكَ أ َ َّال يَ َّزكَّى
صدَّى َ ٦و َما َ
ٱست َ ۡغنَى  ٥فَأَنتَ لَهۥُ ت َ َ
ع َبس].
َ ٧وأ َ َّما َمن َجا َٰٓ َءكَ يَ ۡس َعى َ ٨و ُه َو يَ ۡخشَى ٩فَأَنتَ ع َۡنهُ ت َ َل َّهى َ [ ﴾١٠

نهي هللا تعالى نبيَّه صلَّى هللا عليه وسلَّم أ َ ْن يقـول« :سأ ُ ْخ ِّب ُركم غدًا» أي :سيفعل شيئًا في
• ُ
شا ْ ۡيءٍ ِّإ ِّني فَا ِّع ٞل ذَ ِّلكَ
معلقًا ذلك بمشيئة هللا تعالى ،كـما في قوله تعالىَ ﴿ :و َال تَقُو َل َّن ِّل َ
ال ُمستق َب ِّل َّإال ِّ
َ
ٱَّللُ﴾ [الكهف ٢٣ :ـ .]٢٤
غدًا  ٢٣إِّ َّ َٰٓال أَن يَ َ
شا َٰٓ َء َّ
بدر و َقبوله الفدا َء كما في قوله
• معاتبةُ ِّ
هللا نبيَّه صلَّى هللا عليه وسلَّم في اجتهاده في أسرى ٍ
ض ت ُ ِّريد َ
َان ِّلنَبِّي ٍ أَن يَك َ
تعالىَ ﴿ :ما ك َ
ٱَّللُ يُ ِّري ُد
ُون ع ََر َ
ض ٱلد ُّۡن َيا َو َّ
ُون لَ َٰٓهۥُ أ َ ۡس َرى َحتَّى يُ ۡث ِّخ َن فِّي ۡٱأل َ ۡر ِّ
ٱَّللُ ع َِّز ٌ
اب ع َِّظ ٞيم
سكُمۡ فِّي َما َٰٓ أ َ َخ ۡذت ُمۡ َ
سبَقَ لَ َم َّ
ٱَّللِّ َ
عذ َ ٌ
يز َح ِّك ٞيم  ٦٧لَّ ۡو َال ِّكتَ ٞب ِّم َن َّ
ۡٱألَٰٓ ِّخ َر َۗةَ َو َّ
[ ﴾٦٨األنفال].
تمحيص هذه
المتخلفين عن الغزو دون
أعذار
• معاتبةُ هللاِّ نبيَّه صلَّى هللا عليه وسلَّم في قَبوله
ِّ
ِّ
َ
ٱَّللُ عَنكَ ِّل َم أَذِّنتَ لَ ُهمۡ َحتَّى يَت َ َبيَّ َن لَكَ
صدَ تمييز الصادق ِّمنَ الكاذب ،قال تعالىَ ﴿ :
األعذار ،قَ ْ
ع َفا َّ
ص َدقُواْ َوت َ ۡعلَ َم ۡٱل َك ِّذ ِّب َ
ٱلَّذ َ
ين [ ﴾٤٣التوبة].
ِّين َ
بعض أزواجه في
تحريمه
• معاتبةُ هللاِّ نبيَّه صلَّى هللا عليه وسلَّم في تحريمه العس َل على نفسِّه أو
ِّ
َ
ٱَّللُ َ
ٱَّللُ َل َۖكَ ت َ ۡبت َ ِّغي َم ۡر َ
ور َّر ِّح ٞيم
غفُ ٞ
ضاتَ أ َ ۡز َو ِّجكَ َو َّ
قوله تعالىَ ﴿:يَٰٓأ َ ُّي َها ٱلنَّ ِّب ُّي ِّل َم ت ُ َح ِّر ُم َما َٰٓ أ َ َح َّل َّ
[ ﴾١التحريم].
عفَا عنه و َ
غفَر له ما
وكان صلَّى هللا عليه وسلَّم يتوب و َيستغ ِّف ُر ِّم ْن ُك ِّل ما ُ
ب فيه ،وهللاُ تعالى َ
عوتِّ َ
ٱَّللُ َما تَقَ َّد َم ِّمن ذَ ۢنبِّكَ
تَقدَّم ِّم ْن ذنبه وما تَأ َّخر ،قال تعالى﴿ :إِّنَّا فَت َ ۡحنَا َلكَ فَ ۡتحا ُّمبِّينا ِّ ١ليَ ۡغ ِّف َر َلكَ َّ
ٱَّللُ نَ ۡ
ص ًرا ع َِّز ً
يزا [ ﴾٣الفتح].
َو َما تَأ َ َّخ َر َويُتِّ َّم نِّ ۡع َمتَهۥُ َ
ع َل ۡيكَ َويَ ۡه ِّديَكَ ِّص َرطا ُّم ۡست َ ِّقيما َ ٢ويَن ُ
ص َركَ َّ
ُ
القرآن الكريم على وقوعها منهم،
نص
سل َّ
والر ُ
ص َور وأمثلة ِّمنَ الصغائر منسوبة لألنبياء ُّ
فهذه ُ
س َبق ِّذ ْك ُره في اآليات التي تشهد
مع
مسارعتِّهم ـ بعدها ـ إلى التوبة واألوبة واالستغفار ،كما َ
َ
ب جماهير العلماء.
على ص َّح ِّة مذه ِّ
الروافض( )٢١وطائفة ِّم ْن أهل العلم إلى َّ
أن األنبياء
ت
س َل معصومون ِّمنَ
هذا ،وقد ذه َب ِّ
والر ُ
ُّ
ُ
سكوا ـ في تقرير مذهبهم ـ بشبهتين ُمتهافِّتَتَيْن وهما:
الكبائر والصغائر جميعًا ،وتَم َّ
باتباعهم في أفعالهم وآثارهم
ي ـ رحمه هللا ـ بقوله« :ألنَّا أ ُ ِّم ْرنا ِّ
الشبهة األولى :ما ذَ َكره القرطب ُّ
الصغائر لم يمكن االقتدا ُء بهم؛ إذ
جو ْزنا عليهم
و ِّسيَرهم ً
تزام قرينةٍ؛ فلو َّ
غير ْال ِّ
َ
أمرا مطلقًا ِّم ْن ِّ
صد ُه ِّمنَ القُ ْربة واإلباحة أو الحظر أو المعصية ،وال يص ُّح أ َ ْن
ليس ُك ُّل فع ٍل ِّم ْن أفعالهم يتمي َُّز َم ْق ِّ
ضا
أمر لعلَّهُ معصية ،ال سيَّما على َم ْن يرى
عار َ
يُؤ َم َر المر ُء بامتثا ِّل ٍ
تقديم الفع ِّل على القول إذا تَ َ
َ

َّ
وألن اإلجماع ـ ِّم ْن جه ٍة أخرى ـ معصوم ِّمنَ الخطإ
األصوليين»( ،)٢٢هذا ِّم ْن جهةٍ،
ِّمنَ
ِّ
فالرسو ُل أ َ ْولى بالعصمة لعُلُ ِّو مرتبته.
ابن تيمية ـ رحمه هللا ـ جزئيةَ الشبهـة األولى بقوله« :ومعلوم َّ
وفنَّد ُ
ي بهم إنما هو
أن
ِّ
التأس َ
مشروع فيما أُقِّ ُّروا عليه دون ما نُ ُهوا عنه ورجعوا عنه ،كما َّ
أن األمر والنهي إنما تجب طاعتُهم
ً
فضال
مأمورا به وال منهيًّا عنه،
س ْخ منه ،فأ َّما ما نُ ِّس َخ ِّمنَ األمر والنهي فال يجوز جعلُه
ً
فيما لم يُ ْن َ
ب ِّاتباعه والطاع ِّة فيه»(.)٢٣
عن وجو ِّ
هذا ،وقد ردَّ ُ
أمر
ابن
حجر ـ رحمه هللا ـ على احتجاجهم بأنه لو جاز وقوعُ الخطإ في ِّ
حكمه لَلَ ِّز َم ُ
ٍ
جميع أحكامه بقولهَّ « :
ع الخطإ
المكلَّفين بالخطإ لثبوت األمر باتِّباعه في
إن األمر إذا استلزم إيقا َ
ِّ
المقلدين؛ فإنهم مأمورون باتِّباع المفتي والحاكم ولو جاز
حق
ال
ِّ
َ
محذور فيه؛ ألنه موجود في ِّ
عليه الخطأ ُ»( ،)٢٤وأ َّما جزئيةُ الشبه ِّة الثانيةُ
المتمثلةُ في استداللهم بأولوي ِّة عصم ِّة الرسول صلَّى
ِّ
ض وجود ُه د َّل على َّ
المعصوم فجوابُه َّ
أن
هللا عليه وسلَّم ِّمنَ اإلجماع
ِّ
أن «اإلجماع إذا فُ ِّر َ
االتباعُ إلى الرسول ،ال إلى نفس اإلجماع»(.)٢٥
فر َجع ِّ
مستنَدَهم ما جاء عن الرسول؛ َ
الشبهة الثانيةَّ :
سل ،وقد ًحا في
والر ُ
ب األنبياء ُّ
أن الذنوب تُنافي الكما َل ،وتُعَدُّ نق ً
ناص ِّ
صا ُم ِّخ ًّال ب َم ِّ
التائب منها.
التنفير مهما تاب
ب
ُ
وج ُ
رتبتهم ،وت ُ ِّ
َ
وقد أبطل ُ
ضا ـ هذه الشبهةَ بقوله« :فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك
ابن تيمية ـ رحمه هللا ـ ـ أي ً
وعدم الرجوعَّ ،
أعظم م َّما كان عليه،
صاح َبها إلى
وإال فالتوبةُ النَّصو ُح التي يقبلها هللاُ يرفع بها
ِّ
ِّ
َ
خيرا منه قبل الخطيئة» ،وقال
بعض السلف« :كان داود ُ عليه السالم بعد التوبة
كما قال
ُ
ً
ق عليه» ،وقد ثَبَت في
األشياء إليه لَ َما ابتلى بالذنب
آخ َُر« :لو لم تكن التوبةُأ َحبَّ
ِّ
أكرم الخ َْل ِّ
َ
ُ
ع ْب ِّد ِّه ِّم ْن َر ُج ٍل نَ َز َل َم ْن ِّز ًال» إلخ( .)٢٦وقد قال تعالىِّ ﴿ :إ َّن
ح ِّبتَ ْوبَ ِّة َ
حديث التوبةََّّ َ « :للُ أ َ ْف َر ُ
الصحاحِّ
ب ۡٱل ُمت َ َ
ط ِّه ِّر َ
ب ٱلت َّ َّوبِّ َ
اب َو َءا َم َن َوع َِّم َل
ين [﴾٢٢٢البقرة] ،وقال تعالى﴿ :إِّ َّال َمن ت َ َ
ين َويُ ِّح ُّ
ٱَّللَ يُ ِّح ُّ
َّ
َٰٓ
س َن َۗ ٖت﴾[الفرقان ..]٧٠ :وهللاُ تعالى لم يذكـر في القرآن
َ
ع َمال َ
س ِّياتِّ ِّهمۡ َح َ
ٱَّللُ َ
ص ِّلحا فَأ ُ ْولَئِّكَ يُبَ ِّد ُل َّ
شيئًا ِّم ْن ذلك عن نبي ٍ ِّمنَ األنبياء َّإال مقرونًا بالتوبة واالستغفار»( )٢٧كما تَقد ََّم ِّمنَ اآليات التي
ناولَ ْ
ونوح وموسى وداود وسليمان ويونس عليهم السالم.
ت توبةَ آدَ َم
تَ َ
ٍ
فالحاصلَّ :
سل
ت اليسيرة ِّمنَ األنبياء
أن النصوص شاهدة بوقوع صغائر الذنوب والمخالَفا ِّ
والر ُ
ُّ
في مواض َع كثيرةٍ ال تقبل التأوي َل في جملتها ،وقد أخبرهم هللاُ بها وعاتَ َبهم عليها؛ فاعترفوا بها

تأخير للتوبة ،و ُه ْم بعدها أكم ُل منهم
غير
وتن َّ
ٍ
صلوا منها ُم ْش ِّفقين منها تائبين إلى هللا تعالىِّ ،م ْن ِّ
قَ ْبلَها.
ورت َ ِّبهم ،بل اصطفاهم هللاُ
ناصبِّهم وال يقدح في أقدارهم ُ
و ُك ُّل ذلك ال ي ُِّخ ُّل بمكانتهم وال ي ُْزري ب َم ِّ
األبرار األطهار؛ ف َم ْن
سلُه األصفيا ُء
ور ُ
ُ
هللا ُ
وهداهم و َمدَحهم وفضَّلهم على عباده؛ ف ُه ْم أنبيا ُء ِّ
زورا وبهتانًا ـ بالقبائح ،أو َ
صفهم بما ال يَ ُ
ليق بهم
رماهم ـ
ً
ط َعن في أعراضهم بالعظائم ،أو َو َ
ب إليهم الرزايا والرذائ َل م َّما هم بريئون منه ونحو ذلك ِّم ْن أ َ ِّذيَّ ِّة
لرت َ ِّبهم
صا ُ
تنقُّ ً
س َ
وأقدارهم ،أو نَ َ
ِّ
لعذاب ال ُمهينَ في اآلخرة ،كما
عدَه هللاُ باللعـن فيالدنيا واآلخرة ،وأعدَّ له ا
س ِّله؛ ف َق ْد تَو َّ
ور ُ
هللا ُ
َ
ِّين يُ ۡؤذُ َ
أخبر به تعالى﴿ :إِّ َّن ٱلَّذ َ
عذَابا
ع َّد لَ ُهمۡ َ
ٱَّللُ فِّي ٱلد ُّۡنيَا َو ۡٱألَٰٓ ِّخ َر ِّة َوأ َ َ
سولَهۥُ لَعَنَ ُه ُم َّ
ٱَّلل َو َر ُ
ون َّ َ
سل واألنبياء الكرام في المسارعة إلى
الواجب علينا
ُّم ِّهينا [ ﴾٥٧األحزاب] ،بل
ِّ
ُ
بالر ُ
التأسي ُّ
التوبة إلى هللا تعالى ،واإلناب ِّة إليه ،وكثرة استغفاره ،والتو ُّجه إليه ،وإرضائه ـ سبحانه ـ باستباق
العبادات وفع ِّل الخيرات.
نبينا مح َّم ٍد
والعلم عند هللا تعالىِّ ،
أن الحم ُد هلل ِّ
رب العالمين ،وصلَّى هللا على ِّ
وآخ ُر دعوانا ِّ
وعلى آله وصحبِّه وإخوانِّه إلى يوم الدِّين ،وسلَّم تسلي ًما.
الجزائر في ٢١ :جمادى اآلخرة ١٤٣٧ه
الموافق ل ٣٠ :مارس ٢٠١٦م

(« )١مجموع الفتاوى» البن تيمية (.)٢٨٩ /١٠
( )٢في «تفسيره» ( ،)٣٠٨ /١وانظر« :مجموع الفتاوى» البن تيمية (.)٣١٩ /٤
سل والرساالت» لألشقر ( ١٠٤ـ .)١٠٦
الر ُ
( )٣انظرُّ « :
حرق المشركُ
ُحر ُق؟ وفي «بدء
المسلم هل ي َّ
ي في «الجهاد» ( )١٥٤ /٦باب :إذا َّ
( )٤أخرجه البخار ُّ
َ
باب في شراب أ َحدِكم ،ومسل ٌم في «السالم» ()٢٢٩ ،٢٣٨ /١٤
الخ َْلق» ( )٣٥٦ /٦باب :إذا َوقَع الذُّ ُ
ث أبي هريرة رضي هللا عنه.
باب النهي عن قت ِل النملِ ،م ْن حدي ِ
وم ْن سورة األعراف ،وأحمد
ي في «تفسير القرآن» ( )٢٦٧ /٥بابِ :
( )٥أخرجه الترمذ ُّ
ي في «األسماء والصفات» (ِ ،)٣٢٤م ْن ُ
ق عن أبي
ط ُر ٍ
في «مسنده» ( ،)٣٧١ ،٢٩٩ ،٢٥١ /١والبيهق ُّ

يٌ « :
ي في « ِظالل الجنَّة»رقم:
هريرة رضي هللا عنه .قال الترمذ ُّ
حسن صحي ٌح» ،وص َّححه األلبان ُّ
( )٢٠٥ ،٢٠٤وفي «صحيح الجامع» (.)٤٨ /٥
ي في «الصالة» ( )٥٠٣ /١باب التو ُّجه نحو ال ِقبلة حيثكان ،ومسل ٌم في «المساجد
( )٦أخرجه البخار ُّ
بن مسعو ٍد رضي
ومواضع الصالة» ( )٦١ /٥باب السهوفي الصالة والسجو ِد لهِ ،م ْن حدي ِ
ث عبد هللا ِ
هللا عنه.
(« )٧شرح مسلم» للنووي (.)٦١ /٥
(« )٨فتح الباري» البن حجر (.)٥٠٤ /١
باب َم ْن يُكبِ ُرفي سج َدتَي ِ السهو ،ومسل ٌم في «المساجد
ي في«السهو» ()٩٩ /٣
ُ
( )٩أخرجه البخار ُّ
ومواضع الصالة» ( )٦٧ /٥باب السهو في الصالة والسجو ِد له.
سا ،ومسل ٌم في «المساجد
ي في «السهو» ( ٩٣ /٣ـ  )٩٤باب :إذا صلَّى خم ً
( )١٠أخرجه البخار ُّ
ومواضع الصالة» ( )٦٤ /٥باب السهو في الصالة والسجو ِد له.
( )١١انظر«:إحكام األحكام» البن حزم (« ،)٩١٧ /٥شرح الكوكب المنير» للفتوحي (/٤
« ،)٤٧٤إرشاد الفحول» للشوكاني (.)٢٥٥
( )١٢انظر«:الكامل» البن األثير (« ،)١٨٠ /٢البداية والنهاية» البن كثير (« ،)١٠٤ /٤مختصر
سيرة الرسول» البن عبد الو َّهاب (.)٢٨٥
عا دون ما َذ َكره صلَّى
ب امتثا ِل ما قاله شر ً
( )١٣أخرجه مسل ٌم في«الفضائل» (ُ ١١٧ /١٥
)باب وجو ِ
ُ
عايش الدنيا على سبيل الرأي،
وابن ماجه في «الرهون» ( )٨٢٥ /٢ب ُ
هللا عليه وسلَّم ِم ْن َم ِ
اب تلقيحِ
النخل.
سلَ ۡي َٰ َم َۚنَ
ي في «أحاديث األنبياء» (ُ )٤٥٨ /٦
َاوۥ َد ُ
باب قو ِل هللا تعالىَ ﴿:و َو َه ۡبنَا ِلد ُ
( )١٤أخرجه البخار ُّ

ت المرأة ُ ابنًا،ومسل ٌم
ع ِ
نِ ۡع َم ۡٱلعَ ۡب ُد ِإنَّهُۥٓ أ َ َّو ٌ
اب [﴾٣٠ص] ،وفي «الفرائض» ( )٥٥ /١٢باب :إذا ا َّد َ
بيان اختالف المجتهدين.
في«األقضية» (ُ )١٨ /١٢
باب ِ
(« )١٥فتح الباري» البن حجر (.)٤٦٥ /٦
ص َم في باط ٍل وهو يعلمه،
ي في «المظالم» ()١٠٧ /٥
ُ
باب ِ
إثم َم ْن خا َ
( )١٦أخرجه البخار ُّ
الحيَل» (،)٣٣٩ /١٢
وفي«الشهادات» ( )٢٨٨ /٥بابُ َم ْن أقام البيِنةَ بعد اليمين ،وفي « ِ
بحق أخيه
ي له
باب موعظ ِة اإلمام للخصوم ،و(ُ )١٧٢ /١٣
وفي «األحكام» (ُ )١٥٧ /١٣
باب َم ْن قُ ِ
ِ
ض َ
وكثيره سوا ٌء ،ومسل ٌم في «األقضية»()٤ /١٢
فال يأ ُخ ْذه ،و( )١٧٨ /١٣باب :القضا ُء في قلي ِل المال
ِ
واللحن بالح َّجة.
باب الحكم بالظاهر
ِ
(« )١٧فتح الباري» البن حجر (.)١٧٤ /١٣

(« )١٨مجموع الفتاوى» البن تيمية (.)٣١٩ /٤
باب قو ِله﴿ :فَ ََل يُ ۡخ ِر َجنَّ ُك َما ِمنَ ۡٱل َجنَّ ِة فَت َ ۡشقَ َٰ ٓى
ي في «التفسير» ( ٤٣٤ /٨ـ ُ )٤٣٥
( )١٩أخرجه البخار ُّ
باب ِحجاجِ آ َد َم وموسى عليهما السالم.
[﴾١١٧طه] ،ومسل ٌم في «القَ َدر» (ُ )٢٠٠ /١٦
للمؤلف (.)١١٤
( )٢٠انظر« :تحفة األنيس»
ِ
( )٢١الشيعة اإلمامية االثنا عشرية ُمجْ ِمعون على َّ
أن األنبياء وكذا أئ َّمت َهم معصومون مِنَ الوقوع في
صغائر الذنوب وكبائرها[ ،انظر« :عقائد اإلمامية» لمح َّمد رضا المظفَّر (« ،)٥٣عقائد اإلمامية االثنا
عشرية» إلبراهيم الموسوي الزنجاني (.])٤٠ /١
(« )٢٢تفسير القرطبي» (.)٣٠٨ /١
(« )٢٣مجموع الفتاوى» البن تيمية (.)٢٩٣ /١٠
بتصرف.
(« )٢٤فتح الباري» البن حجر ()١٧٤ /١٣
ُّ
سهما.
( )٢٥المصدر السابق ،الجزء والصفحة نف ُ
ي في «الدعوات» ( )١٠٢ /١١باب التوبة ،ومسل ٌم في«التوبة» (ِ ،)٦١ /١٧م ْن
( )٢٦أخرجه البخار ُّ
ابن مسعو ٍد رضي هللا عنه.
حدي ِ
ث ِ
(« )٢٧مجموع الفتاوى» البن تيمية (.)٢٩٣ /١٠

