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براءة األنبيــاء ممــا نسب إلييم من أخطاء

د .اسماء عبد القادر عبد اهلل العاني

ممخص البحث
 ،وهو جانب
يتناوؿ ىذا البحث جانبا ميما مف جوانب العقيدة اإلسبلمية
اإليمان بالرسل كونهم خير خلق هللا تعالى اصطفاهم واجتباهم لحمل رساالته إلى
خلقه أجمعين  ،استأمنهم عمى تبميغ العقائد والشرائع عمى مر العصور وكر الدىور
وامتدحيـ عمى أمانتيـ وصدقيـ  ،وألجؿ أف يقوموا بيذه الميمة عمى أكمؿ وجو
أيدىـ اهلل تعالى بأمور كثيرة أىميا  :العصمة والحفظ والوقاية وثانييا جرياف المعجزة
عمى أيدييـ الشريفة تصديقا ليـ في ادعائيـ النبوة والتبميغ عنو تعالى ليذا جاء ىذا
البحث يصب في خدمة ىذا الجانب وذلؾ ببياف بطبلف وكذب مف ذىب إلى إلصاؽ
الخطاء باألنبياء عمييـ السبلـ وبياف فساد أصؿ ىذا الكذب والتشويو ألنيـ اليمكف
بأي حاؿ مف األحواؿ أف يرتكبوا خطأ أو تصدر منيـ فاحشة  ،القبؿ البعثة وال
بعدىا  ،ألنيـ معصوموف مف اإلتياف بيذه األشياء جميعا وما ىذا اال محض كذب
وافتراء .
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ادلقديت

الحمد هلل رب العالميف ،وأحسف الصبلة وأتـ التسميـ عمى المبعوث رحمة
لمعالميف ،سيدنا محمد النبي المعصوـ األميف وعمى آلو وصحبو ومف تبعو بإحساف
إلى يوـ الديف.
وبعد.....
ال يخفى عمى أحد مدى أىمية العقيدة في حياة اإلنساف ،ميما كاف دينو أو
اعتقاده ،فمجرد إحساس اإلنساف بانتمائو إلى ديف ،ىذا كاؼ في الشعور باالطمئناف
الروحي واالستقرار النفسي ،وىذا الشعور متأت مف الفطرة اإلنسانية في عصمة الديف
وقداستو ،وىذا يكاد يكوف قاسماً مشتركاً بيف جميع المتدينيف في العالـ ،واذا كاف ىذا

األمر مشتركاً بيف كؿ أتباع األدياف المختمفة فيكوف منطبقا عمينا نحف المسمميف تماـ
االنطباؽ ،وذلؾ ألف ديننا الحنيؼ لـ يزؿ طاى اًر مقدساً منذ نزولو عمى النبي



إلى

يحرؼ ولـ ُيَب ّدؿ ولـ ينتقض بغيره وذلؾ تحقيقاً لوعده
يومنا ىذا والى قياـ الساعة فمـ ّ
تعالى الحؽ ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ( )1بخبلؼ الكتب السماوية األخرى التي أوكؿ
وحرفوىا فباعوا بعضاً وغيروا بعضاً وذلؾ ما
اهلل تعالى حفظيا ألتباعيا ّ
فضيعوىا ّ
ذكره اهلل تعالى ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ(.)2
ومسألة الحفاظ عمى الرساالت السماوية وتأديتيا بكؿ أمانة ودقة أمر مشترؾ بيف
وح ّرؼ ىـ أمـ وأقواـ الرسؿ ،إذ األنبياء
جميع األنبياء والرسؿ ،ولكف الذي ّ
ضيع َ
والرسؿ جميعاً معصوموف في التبميغ فبل يخطؤوف وال ينسوف وال يتوىموف ،بؿ
يوصموف شرعاً ،كامبلً غير منقوص ،سميماً غير منقوض ،وىذا األمر يجب أف

يعممو ،ويتيقنو كؿ مسمـ آمف باهلل وبكتبو وبرسمو وبمبلئكتو حتى تسمـ لو عقيدتو
صافية مف كؿ شائبة ،ويطمئف إلى أف كؿ ما جاء في الرساالت السماوية مف شرائع
عمى لساف األنبياء والرسؿ ىو مف عند اهلل الخالؽ لكؿ شيء وخصوصاً الشريعة

اإلسبلمية تمؾ الشريعة الوحيدة التي لـ تطاليا أيدي العبث والتحريؼ والتشويو فظمت

بيضاء نقية.
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وأجد ىذا الموضوع ميما اآلف عمى وجو الخصوص ،ألنو في اآلونة األخيرة
كثرت األقاويؿ والشائعات ،ونمت األباطيؿ والشكوؾ حوؿ مصداقيػة النبي



وكذلؾ

إخوانو مف األنبياء وقد وجد أعداء األمة والديف وىـ موجودوف في كؿ عصر وحيف
سندىـ وحجتيـ في آيات قرآنية خاطبت األنبياء بعتب أحياناً ،وبتوجيو أحياناً أخرى،
فصاروا يكيموف الشبيات حوؿ براءة األنبياء ،وصاروا يتفننوف في نسبة األخطاء

ص ِّد المسمميف
والمعاصي إلييـ عمييـ الصبلة والسبلـ أجمعيف ،محاوليف في كؿ ذلؾ َ
وجرىـ إلى مياوي الكفر والشرؾ والرذيمة ضاربيف صفحاً عف آيات القرآف
عف دينيـّ ،
()3

الكريـ األخرى مثؿ قولو تعالى ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ

وقولو تعالى ﭽﯠ ﯡ ﯨ ﯩ

ﯤ ﯥ ﭼ( )4وقولة تعالى ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ( ،)5إالّ إننا المسمموف إذ ندافع

وسيدنا وقرة أعيننا وسندنا وشفيعنا محمد
نبينا ّ
عف ّ
والرسؿ صبلة اهلل وسبلمو عمييـ أجمعيف منطمقيف مف فيمنا لقولو تعالى



ال ننسى إخوانو مف األنبياء

ﭽﮦﮦﮨﮩ

ﮪ ﮫﮪ ﭼ( ،)6ألف المعصية إذا ُج ِّوزت عمى واحد منيـ سرت عمى الكؿ إذ ىـ في
النبوة والعصمة سواء ،ونحف مؤمنوف بأف األنبياء والرسؿ معصوموف مف الكبائر

باإلجماع عمداً وسيواً،

()7

ومف الصغائر عمى تفصيؿ بيف العمماء ،وأف ىذه العصمة

ليست مطمقة فيـ عمييـ الصبلة والسبلـ بشر يقع منيـ ما يقع مف سائر البشر ،وأف
العصمة التي يوصفوف بيا ليست مطمقة تحمميـ وتجبرىـ عمى فعؿ الطاعات وترؾ

يصرح بأنيـ ال يستطيعوف فعؿ المعصية لمنع اهلل
المعاصيّ ،
ونفند القوؿ الذي ّ
تعالى ليـ مف ذلؾ بالقوة ،وما ذلؾ إالّ لنسد باب االحتجاج والتبجح مف البعض بعدـ
إمكانية اإلقتداء بالرسؿ وتقميدىـ ألنيـ معصوموف بالقوة والجبر فبل يصدر منيـ

األخير ،إنما ىـ بشر ولكف ما اتصفوا بو مف سمات وأخبلؽ ،وما امتازوا بو مف
مجاىدة النفوس ،وسمو العقوؿ واباء اليمـ ،وطيارة القموب وكثرة التعبد والتزلّؼ ىو
السبب فيما وصموا إليو مف مكانة عند اهلل وعند الناس ،واالّ لكانوا مبلئكة ،وال

يستطيع البشر بأي حاؿ مف األحواؿ أف يتشبيوا بالمبلئكة الذيف قاؿ تعالى في

وصفيـ ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ( ،)8وبشرية األنبياء والرسؿ ليست محبل
لمنزاع ،أو النقاش فكميـ كانوا يناموف ويأكموف ويشربوف ويتزوجوف ....ونجد ىذه

ﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘﭼ ( ،)9وقػاؿ

الحقيقة مسطورة في القرآف الكريـ قاؿ تعالى
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تعػالػػى ﭽﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰊ ﭼ ( ،)10وقػولػو تعػالى ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ( ،)11وقػاؿ أيضػاً ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﭨ ﭼ( ،)12وغير ذلؾ الكثير مف اآليات البينة ومع التصديؽ واإلذعاف ليذه الحقيقة
البشرية ليـ إالّ أف اهلل تعالى ومف باب التييأة ليـ ،وكي يجعميـ مستعديف لمتمقي
مباشرة عف الوحي جعؿ ليـ إرىاصات تكوف قبؿ النبوة فيذه اإلرىاصات تجعميـ

مستعديف لمتمقي مف المبلئكة وليس بأف يكونوا ىـ أنفسيـ مبلئكة.
ادعائيـ النبوة
وأيضا :المعجزة التي يجرييا اهلل تعالى عمى أيدييـ ويؤيدىـ بيا في ّ
ادعاء النبوة ،وليس لتعجيزىـ عف التشبو واالقتداء بيـ ،واالّ
ىي لتعجيز البشر عف ّ
لكانت خمقتيـ تختمؼ عف خمقة البشر.
وقعنا في تناقض :فأنتـ تقولوف بأف األنبياء
ولعؿ القارئ يتساءؿ :ىنا ْ
معصوموف ،والقرآف يقوؿ بأنيـ أخطأوا ،فكيؼ السبيؿ إلى التوفيؽ بيف ىذيف
التساؤليف؟
فأردت في ىذا البحث أف أبيف مسألتيف ميمتيف ىما:
- 1إف العصمة ال تحمؿ األنبياء عمى فعؿ الطاعات قس اًر وقي اًر ألف في ذلؾ إبطاؿ

لقاعدة الثواب والعقاب.

- 2إف األخطاء الوارد ذكرىا في آيات القرآف الكريـ في حؽ األنبياء والرسؿ عمييـ
الصبلة والسبلـ أجمعيف ليست مجرٍاة كما ىي ،واف لكؿ حادثة تفسي اًر وتأويبلً يعيف

عمى فيميا وتدبرىا بعيداً عف الطعف في النبي أو الحط مف شأنو.

واهلل أسأؿ أف أكوف قد وفقت في إحقاؽ الحؽ في مسألة براءة األنبياء وعصمتيـ

مما نسب إلييـ مف أخطاء ،وأني لـ أكف بعيدة عف حسف تقرير المعنى المطموب،
فيو المعيف واليادي إلى سبيؿ الرشاد.
وجدت مف الضروري قبؿ البدء بالكبلـ عمى اآليات الواردة والخوض في
قصص األنبياء عمييـ الصبلة والسبلـ ،أف أتكمـ عمى معنى العصمة ،والبراءة ،ثـ
إيراد اآليات تباعاً لكؿ نبي عمى حدة ،فتكوف خطة البحث كاآلتي:
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مجل ددالل 2011 /

العدد الثاني والخمسون
المطمب األوؿ :في العصمة.المطمب الثاني :في البراءة ،والمقصود منيا في ىذا البحث.المطمب الثالث :براءة سيدنا آدـ عميو السبلـ.المطمب الرابع :براءة سيدنا نوح عميو السبلـ.المطمب الخامس :براءة سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ.المطمب السادس :براءة سيدنا يوسؼ عميو السبلـ.المطمب السابع :براءة سيدنا أيوب عميو السبلـ.المطمب الثامف :براءة سيدنا موسى عميو السبلـ.المطمب التاسع :براءة سيدنا لوط عميو السبلـ.المطمب العاشر :براءة سيدنا محمد .المطمب الحادي عشر :الحكمة مف تسجيؿ زالت األنبياء.-الخاتمة.
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الـمطجب األول
انعصًت
انعصًت نغت :العصمة في كبلـ العرب :المنع ،وعصمو اهلل عصماً :منعو ووقاه،
()13

وفي التنزيؿ ﭽ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯨﭼ

أي :ال معصوـ إالّ المرحوـ(.)14

ويقاؿ :أصؿ العصمة :الربط ،ثـ صارت بمعنى المنع(.)15
قاؿ ابف فارس" :العيف والصاد والميـ أصؿ واحد صحيح يدؿ عمى إمساؾ ومنع
ومبلزمة ،والمعنى في ذلؾ كمو معنى واحد ،ومف ذلؾ :العصمة أف يعصـ اهلل تعالى
عبده مف سوء يقع فيو ،واعتصـ العبد باهلل تعالى إذا أمتنع ،واستعصـ التجأ ،وتقوؿ
أعصمت فبلناً أي ىيأت لو شيئاً يعتصـ بما نالتو يده ،أي يمتجئ ويتمسؾ
العرب:
ُ
بو"(.)16
والعاصـ :المانع الحامي ،واستعصـ :امتنع وأبى ،قاؿ اهلل عز وجؿ في قصة
سيدنا يوسؼ عميو السبلـ ﭽﭽﭼ

()17

أي :تأبى عمييا ولـ ُيجبيا إلى ما طمبت(.)18

والعصاـ :رباط القربة وسيرىا الذي تُحمؿ بوُ ،يقاؿ :أعصمت القربة :جعمت ليا
عصاماً( ،)19وليا معاني أخرى كميا تفيد الحفظ والوقاية والحصانة(.)20
ًا
انعصًت ااصطالح :لـ تتفؽ أقواؿ العمماء في تعريفيـ االصطبلحي لمعصمة،

وذلؾ الختبلفيـ أصبلً في المعصوـ َم ْف ىو؟

قاؿ الزركشي " :القائموف بالعصمة ،اختمفوا في معناىا ،فقيؿ :المعصوـَ :م ْف ال
يمكنو اإلتياف بالمعاصي .وقيؿ :يمكنو .ثـ األولوف اختمفوا ،فقيؿ :إنو يختص في
ٍ
مساو لغيره في
نفسو ،أو بدنو بخاصية تقتضي امتناع إقدامو عمييا ،وقيؿ :ىو

خواص بدنو ،ولكف فَ ّسر العصمة بالقدرة عمى الطاعة ،وعدـ القدرة عمى المعصية،
وىو قوؿ األشعري"(.)21
وعرفيا اإليجي بقولو" :وىي عندنا أف ال يخمؽ اهلل فييـ ذنباً"(.)22
ّ
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وعرفيا الصابوني" :قاؿ الشيخ أبو منصور رحمو اهلل :العصمة ال تزيؿ المحنة،
ّ
ومعناه أنيا ال تجبره عمى الطاعة وال تعجزه عف المعصية ،بؿ ىي لطؼ مف اهلل
تعالى يحممو عمى فعؿ الخير ،ويزجره عف الشر مع بقاء االختيار تحقيقاً
لبلبتبلء"(.)23

وقيل في تعريفيا" :إنيا ممكة نفسانية تمنع مف الفجور ،أو فيض إليي يقوى بيا
اإلنساف عمى تحري الخير والتجنب عف الشر أو ىي ممكة اجتناب المعاصي مع
التمكف منيا ،بعبارة أخرى ىي :قوة مف اهلل تعالى في عبده تمنعو مف ارتكاب شيء
مف المعاصي والمكروىات مع بقاء االختيار ،وقد يعبر عف تمؾ الممكة بمطؼ مف
اهلل تعالى يحممو عمى فعؿ الخير ،ويزجره عف الشر مع بقاء االختيار تحقيقاً لبلبتبلء

واالمتحاف"(.)24

عرفيا الجرجاني وأضاؼ بأنيا عمى قسميف" :األوؿ :العصمة
وبيذا التعريؼ ّ
المقومة ،وىي التي يثبت بيا لئلنساف قيمة بحيث مف ىتكيا فعميو القصاص ،أو
ّ

الدية ،والثانية :العصمة المؤثمة وىي التي يجعؿ مف ىتكيا آثماً" (.)25

بناء
وعند الحكماء ىي" :ممكة نفسانية تمنع صاحبيا مف الفجور أي المعاصيً ،
عمى ما ذىبوا إليو مف القوؿ باإليجاب واعتبار استعداد القوابؿ ،وقالوا بأنيا تتوقؼ
عمى العمـ بمعائب المعاصي ومناقب الطاعات ،فإنو الزاجر عف المعصية ،الداعي

()26
عرفيا القاضي عبد الجبار المعتزلي بقولو:
:
لة
ز
المعت
وعند
،
إلى الطاعة"
ّ
()27
"العصمة فيي في األصؿ المنع ،وليذا قاؿ اهلل تعالى ﭽ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯨﭼ

أي :ال مانع وقد صار بالعرؼ عبارة عف لطؼ يقع الممطوؼ فيو ال محالة ،حتى
يكوف المرء معو كالمدفوع إلى أف ال يرتكب الكبائر ،وليذا ال يطمؽ إالّ عمى األنبياء
أو َم ْف يجري مجراىـ "(.)28

قاؿ أبو البقاء الكفوي ":العصمة :عدـ قدرة المعصية ،أو خمؽ مانع فييا غير ممجئ
بؿ ينتفي معو االختيار ،يبلئـ قوؿ اإلماـ الماتريدي :بأف العصمة ال تزيؿ المحنة أي
االبتبلء المقتضي لبقاء االختيار.)29( ".......
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بعد إيراد تعريفات العصمة المختمفة فإني أميؿ إلى كونيا

ممكة اجتناب لممعاصي مع بقاء االختيار تحقيقاً لبلبتبلء ،وىذا ىو المعنى المراد
إثباتو في ىذا البحث وذلؾ ألسباب ىي:

 - 1لو كاف الذنب ممتنعاً لما صح تكميؼ األنبياء بتركو ،إذ مف العبث األمر بترؾ

ما ىو ممتنع في حقو ،واهلل تعالى منزه مف العبث ،ولو كاف ممتنعاً لما كاف مثاباً
عميو ضرورة أف الممتنع في حقو ال يصدر منو ،فكيؼ يكوف مثاباً عميو()30؟

 - 2كثرة اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة الواردة في إثبات بشرية األنبياء والرسؿ

قاؿ تعالى عمى لساف نبيو  ﭽ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ( ،)31وقولو تعالى ﭽ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ( ،)32وغيرىا مف اآليات واألحاديث ،وكوف العصمة
تجبرىـ عمى فعؿ الطاعة وترؾ المعصية ىذا خبلؼ المنصوص عميو مف أنيـ
بشر.
أما إذا قيؿ :بأف اهلل تعالى أختصيـ بأشياء تحمميـ عمى فعؿ الخير واالبتعاد

عف الشر مف غير إجبار فمسمـ وذلؾ مثؿ :أف يختصيـ بصفاء الجوىر ،ويولييـ
مف الفضائؿ الجسمية والنفسية ثـ ينصرىـ ويؤيدىـ ويثبت أقداميـ ،فيذا شيء غير

منكر( ،)33ومنو الحديث القدسي الذي رواه اإلماـ البخاري في صحيحو ":إن اهلل قال
ولياً فقد آذنتو بالحرب ...........فإذا أحببتو كنت سمعو الذي
َم ْن عادى لي ّ
يسمع بو ،وبصره الذي يبصر بو ،ويده التي يبطش بيا ،ورجمو التي يمشي

بيا.)34( "....

قاؿ اإلماـ النووي " :محبة اهلل تعالى لعبده تمكينو مف طاعتو وعصمتو ،وتوفيقو
وتيسير ألطافو وىدايتو وافاضة رحمتو عميو ،ىذه مبادييا وأما غايتيا فكشؼ الحجب
عف قمبو حتى يراه ببصيرتو.)35(" ......

فإنساف ىذه حالو بالنسبة إلى اهلل تعالى كيؼ يمكف أف يعصي اهلل ما أمره،
وكيؼ يمكف أف تصدر منو المعصية؟؟ ،وقبؿ أف نختـ أحببت أف أتكمـ عف القاسـ
المشترؾ بيف العصمة والتوفيؽ ،إذ البشر العاديوف يمكف أف يشمميـ اهلل تعالى بمطفو
فيبتعدوف عف اآلثاـ وشرور األفعاؿ مثؿ ما ورد عف كثير مف أئمتنا األعبلـ ،وذلؾ
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لوجود قاسـ مشترؾ بيف العصمة والتوفيؽ ،قاؿ أبو البقاء الكفوي " :والعصمة
أدى منو
والتوفيؽ كؿ منيا يندرج تحت العطؼ اندراج األخص تحت األعـ ،فإف ما ّ
إلى ترؾ المعصية يسمى عصمة ،وما أدى منو إلى فعؿ الطاعة ُيسمى توفيقاً "(.)36
ونختـ ىذا المطمب بكبلـ لمشيرستاني اذ يقوؿ  ":ومف اصطفاه اهلل عز وجؿ
لرسالتو مف عباده ،واجتباه لدعوتو كساه ثوب جماؿ في ألفاظو ،وأخبلقو وأحوالو ما
يعجز الخبلئؽ عف معارضتو بشيء مف ذلؾ ،فيصير جميع حركتو معجزة لمناس،

كما صارت حركات الناس معجزة لمف دونيـ مف الحيوانات.)37( ".....
تفصيم انقىل بحنعصًت قبم انُبىة وبعدهح
أجمعت األمة ببل خبلؼ عمى عصمة األنبياء في:
- 1ناحية االعتقاد.
- 2التبميغ والفتوى.

- 3عدـ فعميـ لمكبائر(.)38
وفي المسألة تفصيؿ:
أما مف ناحية االعتقاد فقد أجمعت األمة عمى أف األنبياء معصوموف عف الكفر
والبدعة قبؿ البعثة وبعدىا ،فبل يجوز صدور الكفر منيـ مطمقاً ،وأما مف ناحية

الشرائع واألحكاـ مف اهلل تعالى ،فقد أجمعوا أيضا عمى أنو ال يجوز عمييـ التحريؼ

والخيانة في كؿ ما يتعمؽ بيذا الباب ،ال عمداً وال سيواً ،واالّ لـ يبؽ االعتماد عمى
شيء مف الشرائع البتة ،وأما مف ناحية الفتوى :فقد أجمعوا عمى أنو ال يجوز تعمد
الخطأ ،وأما عمى سبيؿ السيو فقد اختمفوا فيو(.)39

أما جواز صدور الكذب عنيـ عمى سبيؿ السيو والنسياف ففيو خبلؼ:
1ػ منعو أبو اسحؽ األسفراييني وكثير مف األئمة األعبلـ لداللة المعجزة عمى
صدقيـ في تبميغ األحكاـ.

45

مجل ددالل 2011 /

العدد الثاني والخمسون

2ػ وجوزه القاضي أبو بكر الباقبلني مصي اًر منو إلى عدـ دخولو في التصديؽ

ألف المعجزة إنما دلت عمى صدؽ النبي فيما ىو متذكر لو عامد
المقصود بالمعجزةّ ،
إليو ،أما ما كاف مف النسياف وفمتات المساف فبل داللة ليا عمى الصدؽ فيو(.)40
وذكر القاضي أبو بكر الباقبلني والمحققوف مف األشاعرة أف العصمة فيما وراء

التبميغ غير واجبة عقبلً ،ألنو ال داللة لممعجزة عميو فامتناع الكبائر عنيـ عمداً

مستفاد مف السمع ،واجماع األمة قبؿ ظيور المخالفيف(.)41

يجوزوف صدور الكبيرة عنيـ ال قبؿ البعثة وال بعدىا ،وقالوا " :وكما
والمعتزلة ال ِّ

ال يصح عمييـ الكبيرة فكذلؾ ال يصح عمييـ شيء مف المنفرات ....نحو الكذب،

والسرقة ،وذمامة الخمؽ ،وقبح المنظر بحيث ُيّنفر ،وليس يمتنع فيما ينفر في زماف
إالّ ينفر في زماف آخر ،فإف لؤلزمنة والعادات تأثي اًر في ذلؾ ،فأما الصغائر التي

الحظّ ليا إالّ في تقميؿ الثواب دوف التنفير ،فإنيا مجوزة عمى األنبياء ،وال مانع يمنع
منو ،ألف قمة الثواب مما ال يقدح في صدؽ الرسؿ ،وال في القبوؿ منيـ "(.)42

أما الصغائر فقد جوزوىا سيواً باالتفاؽ بيف أىؿ السنة والمعتزلة عمى السواء ما

عدا الصغائر الخسية التي تمحؽ فاعميا باألراذؿ والس ّفؿ ،والحكـ عميو بالخسة ودناءة
اليمة كسرقة حبة أو لقمة فإنيا ال تجوز أصبلً ال عمداً وال سيواً ،واالتفاؽ المذكور
إنما ىو فيما ليس منيا كنظرة وكممة سفو نادرة في خصاـ(.)43

فتحصؿ مما سبؽ أف األنبياء معصوموف عف الكبائر مطمقا ،وعف الصغائر
عمداً ،لوجوه:
األول :لو صدر منيـ الذنب لحرـ أتباعيـ فيما صدر عنيـ ضرورة أنو يحرـ ارتكاب

ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ(،)44

الذنب ،واتباعيـ واجب بالنص لقولو تعالى

وباإلجماع.

انثحَي :لو أذنبوا لردت شيادتيـ ،إذ ال شيادة لفاسؽ باإلجماع ،ولقولو تعالى ﭽ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ(.)45
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انثحنث :لو صدر منيـ ذنب لوجب زجرىـ وتعنيفيـ وىذا حراـ إجماعاً وبالنص
لقولو تعالى ﭽﮁﮆﮇ ﮄﮅﭼ(.)46

انرابع :لو كانوا مذنبيف الستحقوا أعمى درجات العذاب ،إذ األعمى رتبة في الكرامة

يستحؽ عقبل ونقبل أشد العذاب لمقابمتو أعظـ النعـ ،ولذلؾ كاف حد الحر ضعؼ حد

العبد.
اخلحيس :بما أف المذنب ظالـ لنفسو ،فإف كانوا ظمموا أنفسيـ بذنب فبل يستحقوف
()47

عيد اهلل وال ينالوه قاؿ تعالى ﭽ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﭼ

وأي عيد أعظـ مف النبوة؟

انسحدس :لو كانوا مذنبيف كانوا غير مخمصيف ،ألف الذنب بإغواء الشيطاف ،وىو ال
يغوي المخمصيف قاؿ تعالى حكاية عف إبميس

()48

ﭽ ﰘﰙﰛﰜﰝﰞﭼ

وىو

مما عممنا بطبلنو ألف اهلل تعالى امتدح كثي اًر منيـ ألنيـ مف عباده المخمصيف قاؿ
()49

تعالى ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ

وغيره.

انسحبع :قولو تعالى ﭽ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ( ،)50فإف كاف ىذا الفريؽ ىـ

األنبياء فبو ونعمت ،واف لـ يكونوا األنبياء بؿ غيرىـ مف البشر كاف األنبياء أيضا لـ

يتبعوه مف باب أولى.
انثحيٍ :أنو تعالى قسـ المكمفيف إلى حزب اهلل وحزب الشيطاف ،فمو أذنبوا لكانوا مف
حزب الشيطاف ،وحزب الشيطاف خاسروف لقولو تعالى

ﭽ ﰃﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﭼ( ،)51وتعمـ أف كثي اًر مف العباد داخموف في المفمحيف ،فيكوف أحاد األمة أفضؿ
بكثير مف األنبياء وىذا باطؿ.

انتحسع :قاؿ تعالى في حؽ األنبياء ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ(،)52ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ(،)53
وىذا يدؿ عمى أنيـ كانوا يسارعوف في جميع الخيرات مف األفعاؿ والتروؾ ،وأنيـ

كانوا مصطفيف وأخيا اًر فبل يجوز صدور الذنب عنيـ(.)54

47

مجل ددالل 2011 /

العدد الثاني والخمسون
الـمطجب الثاني
انرباءة

مما سبؽ ثبت لدينا عصمة األنبياء عمييـ الصبلة والسبلـ جميعاً ،وأنو ال

يصدر منيـ ذنب أو إثـ فكيؼ نوفؽ بيف ىذا الكبلـ وبيف اآليات الواردة في ىذا
المجاؿ؟
فبل بد لنا والحالة ىذه أف نبيف معنى اآلية ومعنى براءة النبي مف ىذه التيـ أو
األخطاء المنسوبة إليو ،حتى يستقيـ المعنى ويتبلءـ مع مكانتيـ وعصمتيـ.
انرباءة نغت :الباء والراء واليمزة :أصبلف ترجع إلييما كممات عديدة:
ؤىـ َب ْرءاً ،والبارئ اهلل جؿ ثناؤه.
األصؿ األوؿ :الخ ْمؽُ :يقاؿَ :ب َأَر اهلل الخمؽ َي ْب َر ُ
السقَـ،
األصؿ الثاني :التباعد مف الشيء ومزَايمَتُو ،مف ذلؾ ُ
الب ْرُء وىو السبلمة مف َ
ومنو البراءة مف العيب والمكروه ،وال يقاؿ منو إالّ َب ِرئَ َي ْب َأُر(.)55
ئت منِؾ ،ومف الديوف والعيوب َبراءةً(.)56
وتقوؿَ :ب ِر ُ
وب ِرئ ،إذا أعذر وأنذر(.)57
وب ِرئ :إذا تنزه ،وتباعدَ ،
ويقاؿَ :ب ِرئ إذا تَ َخمّص َ
قاؿ أبو البقاء " :وأصؿ البرء :خموص الشيء عف غيره أما عمى سبيؿ التقصي
كقوليـ( :برئ المريض مف مرضو ،والبائع مف عيوب مبيعو وصاحب الديف مف
دينو) ،أو عمى سبيؿ اإلنشاء كقوليـَ( :ب َأر اهلل الخمؽ) (.)58

مف جميع ىذه المعاني نخمص إلى أف براءة األنبياء في ىذا البحث نقصد بيا
سبلمتيـ مف العيوب التي تجعميـ يعصوف اهلل تعالى ،وخموصيـ مف الذنب ومف
الخطأ ،كما َيَب أُر الرجؿ مف دينو أو عيب سمعتو ،وىذا ما أردنا إثباتو في ىذا البحث.
وسنتناوؿ أشير األخطاء المنسوبة إلى األنبياء في آيات القرآف الكريـ.
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الـمطجب الثالث
براءة سيدَح آدو عهيه انسطو

صرح القرآف الكريـ بخطأ سيدنا آدـ عميو السبلـ وأطمؽ لفظ العصياف عمى فعمو
ّ
في قولو تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ( ،)59وتمسؾ أىؿ الشبيات بيذه اآلية ويقولوف بأف
آدـ عصى ربو مف وجوه:
األول :قولو تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ ابتداء الكبلـ بالمعصية وىي مف الكبائر ألف
()60

اهلل تعالى يقوؿ ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﭼ

ثـ أكد ىذه المعصية بالغواية وىي

()62( )61

إتباع الشيطاف لقولو تعالى :ﭽ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤﭼ
انثحَي :قولو تعالى ﭽ ﯣ ﯦ ﭼ

()63

.

والتوبة ال تكوف إالّ عف ذنب ،ألف التوبة :ىي
( ،)64مع الندـ عمى المعصية لكونيا

اإلقرار بالذنب مع االعتراؼ بعدـ العذر فيو

معصية(.)65

انثحنث :قولو تعالى حكاية عنيما ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ( ،)66والظمـ
ذنب ،والخسراف لوال المغفرة دليؿ كونو كبيرة( ،)67وذكر غير ىذه الوجوه.

وقبؿ الجواب عف ىذه الوجوه نقوؿ :إف اهلل تعالى قد اجتبى آدـ لمنبوة بعد ىذه
()68

الحادثة ،وذلؾ بدليؿ قولو تعالى ﭽ ﯕ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﭼ

فتكوف ىذه الحادثة قبؿ

النبوة .أما الجواب عف الوجوه السالفة فنقوؿ:

ًا
ااىاا عٍ وو :تطمؽ المعصية عمى مخالفة األمر ،وىذا األمر كما يكوف واجب ًا
قد يكوف مندوباً ،فإف األمر المندوب أيضا تركو يسمى معصية ،لذلؾ يقاؿ" :

العصياف خبلؼ الطاعة ،وعصى العبد ربو إذا خالؼ أمره ،وعصى فبلف أميره

يعصيو عصياً وعصيانا ومعصية ،إذا لـ يطعو فيو عاص" ( ،)69لذلؾ يمكف أف يقاؿ
أف آدـ ترؾ األمر المندوب ،وىو عدـ األكؿ مف الشجرة ،ويكوف بأكمو منيا تاركاً

نفبل وفضبل غير فاعؿ لقبيح ،واذا كاف األمر كذلؾ لـ يمتنع إطبلؽ اسـ العصياف
عمى سيدنا آدـ عميو السبلـ ( ،)70وذلؾ ألف سيدنا آدـ لـ يكف نبياً عندما أكؿ مف
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الشجرة ،والعصمة ال تشترط لمنبي إالّ بعد ثبوت النبوة لو ،وقد نقؿ اإلجماع عمى أنو

عميو السبلـ لـ يكف نبياً وىو في الجنة ،بداللة قولو تعالى :ﭽ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﭼ ألف

(ثـ) تفيد التراخي ،وبعدىا جاء االجتباء والتوبة واليداية(.)71

لذلؾ إثبات العصياف آلدـ دليؿ عمى أنو لـ يكف يومئذ نبياً ،وألنو كاف في

عالـ غير عالـ التكميؼ وكانت الغواية كذلؾ ،فالعصياف والغواية يومئذ الخروج عف
االمتثاؿ في التربية كعصياف بعض العائمة أمر كبيرىا ،وانما كاف شنيعاً ألنو

عصياف أمر اهلل وليس في ىذه اآلية مستند لتجويز المعصية عمى األنبياء وال لمنعيا

ألف ذلؾ العالـ لـ يكف عالـ تكميؼ(.)72
ًا
حَيح:

لمتوبة،

معنى تاب في المغة :رجع عف ذنبو ،وتاب اهلل عميو :وفّقو اهلل ليا أي

()73

وعميو فيكوف معنى قولو تعالى (تاب عميو) معناه :أف اهلل تعالى قبؿ

توبتو ،وضمف لو ثوابيا ،وال بد لمف ذىب إلى معصية آدـ عميو السبلـ فإنيا تكوف
صغيرة مف ىذا الجواب والصغيرة إذا لـ يتب منيا صاحبيا صار مص اًر عمييا،

واإلصرار عمى أي ذنب كاف كبيرة(.)74

()75

قاؿ اإلماـ الرازي " :قولو :ﭽ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﭼ

فالمعنى :ثـ اصطفاه ،فتاب

عميو أي عاد عميو بالعفو والمغفرة ،وىداه ورشده حتى رجع إلى الندـ واالستغفار
وقبؿ اهلل منو ذلؾ ،وقاؿ وىب :إنو لما كثر بكاؤه أوصى اهلل تعالى إليو وأمره بأف
يقوؿ( :ال إلو إالّ أنت سبحانؾ وبحمدؾ عممت سوءاً وظممت نفسي فأغفر لي إنؾ

خير الغافريف) فقاليا آدـ عميو السبلـ ثـ قاؿ :قؿ (ال إلو إالّ أنت سبحانؾ وبحمدؾ

عممت سوءاً وظممت نفسي فارحمني إنؾ أنت أرحـ الراحميف) ثـ قاؿ :قؿ (ال إلو إال
أنت سبحانؾ وبحمدؾ عممت سوءاً وظممت نفسي فتب عمي إنؾ أنت التواب

الرحيـ) ،قاؿ ابف عباس رضي اهلل عنيما :ىذه الكممات ىي التي تمقاىا آدـ عميو

السبلـ مف ربو"(.)76

50

مجل ددالل 2011 /

العدد الثاني والخمسون

انثحنث :قاؿ العمماء في تفسير ىذه اآليةّ :إنا ظممنا أنفسنا بفعؿ ما كاف األولى بنا
تركو ،ألننا لما فعمنا ذلؾ (األكؿ مف الشجرة) أخرجنا مف الجنة التي لـ نظمأ فييا
ولـ نجوع إلى موضع ليس فيو شيء مف ىذا(.)77

قاؿ الشيخ الشعراوي رحمو اهلل " :ىذه اآلية الكريمة دلتنا عمى أف ذنب آدـ لـ
يكف مف ذنوب االستكبار ،ولكف مف ذنوب الغفمة ،بينما كاف ذنب إبميس مف ذنوب
االستكبار عمى أمر اهلل ولكف آدـ عندما عصى حدث منو انكسار "(.)78

ثـ إف اهلل تعالى َب ّأر آدـ مف ىذه الزلة ،كما قاؿ عز مف قائؿ ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
()79

ﰃﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ

روى ابف كثير عف مجاىد أنو كاف يقوؿ في قوؿ اهلل

تعالى ( ﯾ ﯿ ،).....قاؿ" :الكممات :الميـ ال إلو إالّ أنت سبحانؾ وبحمدؾ ،رب إني

ظممت نفسي فاغفر لي إنؾ خير الغافريف ،الميـ ال إلو إالّ أنت سبحانؾ وبحمدؾ،
رب إني ظممت نفسي فارحمني ،إنؾ خير الراحميف ،الميـ ال إلو إالّ أنت سبحانؾ

عمي ،إنؾ أنت التواب الرحيـ"(.)80
وبحمدؾ ،رب إني ظممت نفسي ،فتب َّ

قاؿ اآللوسي " :المراد تمقي الكممات استقباليا باألخذ والقبوؿ والعمؿ بيا ،فيو
مستعار مف استقباؿ الناس لبعض إذا قدـ بعد طوؿ الغيبة ألنيـ ال يدعوف شيئاً مف

اإلكراـ إالّ فعموه واكراـ الكممات الواردة مف الحضرة األخذ والقبوؿ والعمؿ بيا......،

وىي مف تمّقاه منو بمعنى تمّقنو ،)81( " .....وقاؿ تعالى أيضػا في حقّو ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ( ،)82والنسياف لو وجياف:
األول :المراد بالنسياف :الترؾ ،فبل ينافي كوف الترؾ عمداً،

وانثحَي :أف المراد

بالنسياف في اآلية :النسياف الذي ىو ضد الذكر ،ألف إبميس أقسـ لو باهلل إنو كاف

فغره وخدعو
ناصحاً ليما فيما دعاه إليو مف األكؿ مف الشجرة التي نياه عنيما ربوّ ،
بذلؾ ،حتى أنساه العيد المذكور ( ،)83وذلؾ أف اهلل سبحانو وتعالى لما عيد إليو،
وح ّذره مف غرور الشيطاف وعداوتو فنسي ذلؾ العيد ،حتى غفؿ عنو وأكؿ مف
َ
الشجرة متأوالً أف النيي لمتنزيو أو أف النيي كاف عف عيف الشجرة ال عف جنسيا
فأكؿ مف غيرىا ،ولـ يجد اهلل سبحانو وتعالى لو عزماً أي ثبات قدـ وجزـ عمى
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األمور ،واصرار مع قصد فمو كاف كذلؾ لما َغ ّره الشيطاف بوسوستو ،وقد كاف ذلؾ
كمو في بدء أمره عميو السبلـ(.)84
قاؿ اآللوسي " :ولعؿ القرباف المنيي عنو الذي يكوف سبباً لمظمـ المخؿ

بالمعصية :ىو ما ال يكوف مصحوباً بعذر كالنسياف ىنا مثبل المشار إليو بقولو

تعالى ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ فبل يستدعي حمؿ النيي عمى التحريـ ،والظمـ المقوؿ
بالتشكيؾ عمى ارتكاب المعصية عدـ عصمة آدـ عميو السبلـ باألكؿ المقروف
بالنسياف ،واف ترتب عميو ما ترتب نظ اًر إلى أف حسنات األبرار سيئات
المقربيف.)85(" ......

وخبلصة القوؿ في قصة سيدنا آدـ عميو السبلـ :أنو ما أكؿ مف الشجرة عناداً

لمحرـ ولـ يكف قاصداً ألف القائؿ بيذا يمزمو أف سيدنا آدـ كاف جاىبلً فيما
وال ارتكاباً ّ
نبي قط ،وال جيؿ اهلل
يجوز لو وال يجوز ،ومعموـ مف ديننا الحنيؼ أف ما كفر ّ

تعالى ،وال سجد لوثف ،وال أطاع إبميس وال خالؼ أم اًر هلل تعالى(.)86
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الـمطجب الرابع
براءة سيدَح َىح عهيه انسطو

قاؿ تعالى في قصة سيدنا نوح عميو السبلـ :ﭽ ﮉ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭼ( .)87وشبيات الطاعنيف في ىذه اآليات ىي:
 -1قولو تعالى ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧﭨ ﭼ ،رداً عمى قوؿ نوح ﭽ ﰂ ﰃﰄﰅ ﭼ،
وع َّد ىذا جيبل مف سيدنا نوح عميو السبلـ ،وقاؿ طاعنوفَّ :إنو ليس ابنو عمى
ُ
الحقيقة ،وجوابو :إف اهلل تعالى قاؿ :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖﭗ ﭼ ،ولـ يقؿ( :إنو ليس ابنؾ) ألف

قوؿ نوح ﭽ ﰂ ﰃﰄﰅ ﭼ تضمف نسبتيف :نسبة بنوة ،ونسبة أىؿ فكاف الجواب
بنفي نسبة أنو مف أىمي المنقذيف ،واألىؿ كما ىو معموـ أعـ مف االبف ،ومعموـ

أيضا أف نفي األخص ال يستمزـ نفي األعـ والعكس بالعكس ( .)88ولـ يكف لنوح عميو

السبلـ عمـ بأف نسب ابنو إليو قد انتفى بكفره واعراضو عف دعوة اهلل فسأؿ اهلل كيؼ
ىمؾ مع الوعد بنجاة أىمو وابنو مف أىمو ،فعممو اهلل أف الصمة الدينية والنسب

الروحي أقوى مف صمة الدـ(.)89

وأكثر األقواؿ عمى أنو إبنو مف صمبو ألف اهلل عصـ نساء األنبياء مف

الفاحشة إكراماً ليـ ،وقاؿ ابف عباس " :ما بغت امرأة نبي قط" ( ،)90أما نداء سيدنا

نوح ألبنو إضافة إلى ما سبؽ :أنو ناداه ظنا منو أنو مؤمف ولوال ذلؾ ما أحب نجاتو،
أو ظنا فيو أنو يؤمف إف كاف كاف اًر لما شاىد مف األىواؿ العظيمة ،وأنو يقبؿ اإليماف

ويكوف قولو" :أركب معنا كالداللة عمى أنو طمب منو اإليماف وتأكد بقولو :وال تكف
مع الكافريف ،أي اركب مع المؤمنيف ،إذ ال يركب معيـ إالّ مؤمف لقولو :ومف

آمف"(.)91

فمما رفض الولد الركوب مع أبيو وقاؿ ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ
ﯝ ﯞ ﭼ أجابو أبوه قائبلً ﭽ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞﭼ يعني مف مراد اهلل وىو إىبلؾ الكفرة إالّ

مف رحـ اهلل فيسمـ بإيمانو ،ثـ حاؿ بينيما الموج في الحيف فظف نوح عميو السبلـ أنو
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لوال حوؿ الموج بينيما لكاف أبنو قد ركب معيـ السفينة ،وألنو ما كاف يعمـ ما صنع
اهلل بابنو وبقي مستريباً في أمره فقاؿ ( ﰂ ﰃﰄﰅ) يعني في النسب ( ﰆ ﰇ ﰈ )

في سبلمة أىمي بإيمانيـ (ﰉ ﰊﰋ) ،وكأف سيدنا نوح أراد أف يعمـ ما فعؿ اهلل بابنو

فعمـ اهلل ما أراده فأجابو قائبلً ( ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ) يعني في الديف ( ﭘ ﭙ ﭦ ﭧﭨ) (( )92ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣﭤ) أي :ال تطمب مني أم اًر ال تعمـ أصواب ىو أـ غير صواب حتى

تقؼ عمى كنيو ( ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) وىو عظة مف اهلل تعالى عمى سبيؿ الكرامة وليس
عمى سبيؿ الوصؼ لنوح بالجيؿ(.)93

قدـ الوعد لنوح عميو
وخبلصة القوؿ في ىذه القصة أف اهلل سبحانو وتعالى قد ّ
السبلـ بأف ينجي أىمو إالّ مف كاف منيـ غير مؤمف فقد سبؽ القوؿ عمييـ مف اهلل

باإلغراؽ قاؿ تعالى ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰊ ﰏﰐﰑ ﭼ( ،)94وقاؿ أيضا
ﭽ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﮅﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﭼ( ،)95فكاف

عميو أف يعتقد أف في جممة أىمو مف ىو مستوجب لمعذاب لكونو لـ يؤمف معو ،وأف
أىمو ليسوا كميـ ناجيف مف الغرؽ ،وكاف األولى بو إالّ تخالجو شبية حيف لـ يركب

معو أبنو وأف يعمـ أنو مف المغرقيف مثؿ أمو ،لذلؾ عوتب لما أشتبو عميو األمر وما

كاف عميو أف يشتبو فيو(.)96

وىناؾ التفاتة لطيفة لمشيخ الشعراوي رحمو اهلل يقوؿ فييا " :حيف يقوؿ نوح
(ﰉ ﰊﰋ) ىو إقرار بأف اهلل سبحانو ال يخطئ ،ألف االبف قد غرؽ بؿ ال بد أف
ذلؾ الغرؽ كاف لحكمة " وعميو فبل يكوف سيدنا نوح لما سأؿ النجاة ألبنو جاىبلً ألنو

كاف يقر بأنو ال حاكـ أحكـ مف اهلل تعالى ،ولكنيا عاطفة األبوة وحناف الوالد عمى

ولده(.)97

قاؿ أبف حزـ " :ىذا ال حجةَ ليـ فيو ألف نوحاً عميو السبلـ تأوؿ وعد اهلل

تعالى أف يخمصو وأىمو ،فظف أف أبنو مف أىمو عمى ظاىر القرابة ،وىذا لو فعمو أحد
لكاف مأجو اًر ،ولـ يساؿ نوح تخميص مف أيقف أنو ليس مف أىمو فتفرع عمى ذلؾ نيي

أف يكوف مف الجاىميف فتندـ عميو السبلـ مف ذلؾ ،ونزع وليس ىا ىنا عمد لممعصية

البتة "(.)98
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وبعدىا سارع سيدنا نوح عميو السبلـ إلى المجوء إلى اهلل تعالى وطمب

المغفرة قائبلً ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ( ،)99ألف الزلة
التي صدرت عنو لـ تكف مف باب الكبائر بؿ كانت خطأ في االجتياد

( ،)100واهلل

تعالى أعمـ.
ويتشبث الطاعنوف بعدـ عصمة األنبياء بدعاء سيدنا نوح عميو السبلـ عمى
قومو وبعدـ قبولو الشفاعة في اآلخرة بسبب ىذه الزلة وألنيا لو لـ تكف كبيرة لما
أعتذر عف الشفاعة بسببيا.
وحاصؿ القوؿ في ىذه المسألة أف نوحاً ظؿ يدعو قومو إلى اهلل تعالى سنيناً

طويمة فما آمف معو إالّ قميؿ منيـ ،وأكثرىـ ظموا عمى كفرىـ ،وكاف شيخيـ يعمـ

صغيرىـ الكفر ويحذره مف نوح ومف دعوتو وظؿ صاب اًر عمى أذاىـ ،فمما بمغ منيـ

ﭽﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

كؿ مبمغ ولـ يطيعوه دعا عمييـ قائبلً
ﯴ ﭼ(.)101

قاؿ ابف العربي " :إف قيؿ :لـ جعؿ نوح دعوتو عمى قومو سببا لتوقفو عف
طمب الشفاعة لمخمؽ مف اهلل في اآلخرة؟ قمنا :قاؿ الناس في ذلؾ وجياف :أحدىما:
أف تمؾ الدعوة نشأت عف غضب وقسوة ،والشفاعة تكوف عف رضا َوِرقَّ ٍة فخاؼ أف
يعاتب بيا ،فيقاؿ :دعوت عمى الكفار باألمس وتشفع ليـ اليوـ؟
الثاني :أنو دعا غضبا بغير نص وال إذف صريح في ذلؾ ،فخاؼ الدرؾ فيو يوـ

()102

القيامة كما قاؿ موسى " :إني قتمت نفساً لـ أؤمر بقتميا وبيذا أقوؿ .واهلل أعمـ "

قاؿ الرازي" :وأعمـ أنو عميو السبلـ لما دعا عمى الكفار قاؿ بعده (رب أغفر
لي) أي فيما صدر عني مف ترؾ األفضؿ ،ويحتمؿ أنو حيف دعا عمى الكفار إنما
دعا عمييـ بسبب تأذيو منيـ فكاف ذلؾ الدعاء عمييـ كاالنتقاـ فاستغفر عف ذلؾ ما
()103

فيو مف طمب حظ النفس "
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براءة سيدَح إبراهيى عهيه انسطو

األخطاء المنسوبة إلى سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ ىي في أمور ثبلثة:
()104

- 1قولو في حؽ الكواكب ﭽ ﮗ ﮘ ﭼ
كذباً.

فإف كاف عف اعتقاد فيذا كفر ،واالّ كاف

()105

- 2في قولو ﭽ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ

- 3في أقوالو الثبلثة والتي قيؿ عنيا إنيا كذبات.
والجواب :أما عف قولو (ىذا ربي) فقيؿ فيو وجوه عدة أىميا:
 أنو قاؿ ىذا قبؿ بموغو ،ولـ يكف مكمفا بعد. أنو قاؿ ىذا الكبلـ حاؿ اشتغالو بالنظر واالستدالؿ .فقالو عمى سبيؿ الفرض. -قاؿ عف الكواكب (ىذا ربي) بعد فراغو مف النظر وصيرورتو مؤمناً باهلل.

والراجح مف ىذه األقواؿ :أف ذلؾ كاف عمى وجو االعتبار واالستدالؿ ال عمى

وجو اإلخبار بذلؾ ،ولذا نرى اهلل تعالى ذكره بالمدح والتعظيـ وأنو أراه ذلؾ كػي

يكػوف مػف الموقنيف( ،)106قػاؿ تعػالػى في حقػػو ﭽ .....ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ..........ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ( ،)107ثـ إف سيدنا إبراىيـ
عميو السبلـ كاف معروفاً بكماؿ رشده وذكائو منذ صغره ،لذلؾ أطمعو اهلل تعالى عمى
ممكوت السموات واألرض وأعطاه الحجة الدامغة التي تقصـ ظير كؿ معاند

ومكابر.
روي عف اإلماـ مالؾ رضي اهلل عنو إنو قاؿ " :ليس العمـ بكثرة الرواية،
وانما ىو نور يضعو اهلل في قمب مف يشاء " قاؿ أبف العربي " :والذي أوتيو إبراىيـ
مف العمـ بالحجة وىي التي تذكر لمخصـ عمى طريؽ المقابمة كأف في الدنيا بظيور
داللة التوحيد ،وبياف عصمة إبراىيـ عف الجيؿ باهلل تعالى ،والشؾ فيو ،واإلخبار أف

ما جرى بينو وبيف قومو إنما كاف احتجاجاً ولـ يكف اعتقادا "(.)108
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ﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢﭣ ﭼ

فيو إف

إبراىيـ كاف يشؾ في قدرة اهلل تعالى عمى إحياء الموتى وىذا كفر ،وجوابو :إف سيدنا
إبراىيـ عميو السبلـ سأؿ عف الكيفية ال عف اإلحياء نفسو ،ألف اإلحاطة بالكيفية
المفصمة أقوى وأرسخ مف المعرفة اإلجمالية المفضية إلى التردد بيف الكيفيات
المتعددة مع الطمأنينة في أصؿ اإلحياء والقدرة عميو.
ويمكف أف يجاب عنو أيضا :بأف السؤاؿ لـ يكف عف شؾ في اإلحياء أو القدرة
عميو ،بؿ في السؤاؿ تصريح بأنو طمبو ألف في عيف اليقيف مف الطمأنينة ما ليس في

عمـ اليقيف(.)110

ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ( ،)111جوابو :إنو مف قبيؿ

أما عف مقوالتو الثبلث وىي :قولو

اإلسناد إلى السبب فإف حاممو عمى الكسر زيادة تعظيميـ لذلؾ الكبير(.)112
()113

وقولو :ﭽ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ

والنظر في النجوـ حراـ ،جوابو :إف

النظر في مخموقات اهلل تعالى ومنيا النجوـ إذا كاف الغرض منو االستدالؿ عمى
توحيد اهلل وكماؿ قدرتو فيو يعد مف أعظـ الطاعات ،أما ترتيب الحكـ بالسقـ عمى
النظر ،فمعؿ اهلل تعالى أخبره بأنو إذا طمع النجـ الفبلني فإنؾ تمرض ،فيذا ال ُيعد
أمره بقوؿ ىذا ،فبل حرج فيو أو
كذبا ألنو لـ يدع شيئاً ال أصؿ لو ،إذ لعؿ اهلل تعالى َ
أي منيا عمى إنو كذب(.)114
لو أشباه في القرآف الكريـ ،ولـ ُي َحمؿ ٌ

وأما الثالثة وىي قولو عف زوجتو (ىي أختي) فكاف قولو ذلؾ طمعاً في

تخميصيا مف الممؾ الذي سألو عنيا ،وذلؾ ألنو لو قاؿ ىي زوجتي فربما كاف يقوؿ

لو :أنزؿ لي عنيا أتممكيا عمى الوجو الذي كانت عندؾ ،فقولو( :ىي أختي) يغنيو عمى
تطميقيا ،أو لعمو يسمـ بو مف القتؿ ،إذ ربما قتمو الممؾ لتخمص لو(.)115

وخبلصة القوؿ في ىذا ما قالو الماوردي " :أما الكذب فيما طريقة الببلغ عف اهلل

عز وجؿ فاألنبياء عمييـ الصبلة والسبلـ معصوموف عنو وأما في غيره فالصحيح امتناعو.

فَُيؤؿ ذلؾ بأنو كذب بالنسبة إلى فيـ السامعيف أما في نفس األمر فبل ،إذ معنى سقيـ إني
سأسقـ ألف اإلنساف عرضة لؤلسقاـ ،أو سقيـ بما قدر عميو مف الموت.)116(" ........
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أما عف طمبو وتوجيو إلى اهلل تعالى في أف يغفر لو خطيئتو في قولو ﭽﯺﯻ ﮈ

ﮉ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ( ،)117فمعمو طمبيا أي المغفرة مف أجؿ الكذبات الثبلث كما يطمع عمييا

وىي الواردة في الحديث الذي رواه البخاري عف أبي ىريرة أنو قاؿ " :لـ يكذب إبراىيـ إالّ

ثبلث كذبات ثنتيف منيف في ذات اهلل عز وجؿ ،قولو (إني سقيـ) ،وقولو (بؿ فعمو كبيرىـ

ىذا) ،وقاؿ بينا ىو ذات يوـ وسارة إذ أتى عمى جبار مف الجبابرة فقيؿ لو إف ىا ىنا رجبلً

ومعو امرأة مف أحسف الناس فأرسؿ إليو فسألو عنيا فقاؿ :مف ىذه؟ قاؿ :أختي فأتي سارة،

فقاؿ :يا سارة ليس عمى وجو األرض مؤمف غيري وغيرؾ واف ىذا سألني فأخبرتو إنؾ
أختي فبل تكذبيني.)118(" ..........

وىذه الكذبات كما مر معنا :اثناف في ذات اهلل تعالى أي في سبيؿ إثبات وحدانية
ادعى بأف زوجتو أختو ألنو إف
وصدؽ دينو ،والثالثة تجري مجراىما ألنو لـ يكذب عندما ّ
كاف يخاؼ عمييا مف اعتداء الجبار عمييا فيو أيضاً مف إتماـ ديف اهلل وشرعو في
األرض ،واف قصد بأنيا أختو في اإلسبلـ والديف فيذا واضح مف قوؿ أبي ىريرة وتفسيره

عندما قاؿ " :ليس عمى وجو األرض مؤمف غيري وغيرؾ " .......فيو صادؽ في ىذا
أيضاً ،ولـ يبؽ أصؿ لمكذبات الثالث حيث انتفى قصد الكذب فييا كميا.

فنستطيع القوؿ بأف طمبو لممغفرة كاف بسبب ما كاف يستشعره مف قصور في
تفانيو في اهلل ،وأداء رسالتو ،نظ اًر لمكانتو السامية ومنزلتو الرفيعة

والسيما وأنو خميؿ اهلل صمى اهلل عميو وعمى نبينا أفضؿ صبلة وسبلـ.
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الـمطجب السادس
براءة سيدَح يىسف عهيه انسطو
قصتو مع امرأة العزيز مشيورة ،إالّ أف الطاعنيف اتخذوىا مثا اًر لمشبيات ورموا

سيدنا يوسؼ عميو السبلـ بما ال يجوز نسبتو ألحد فاسؽ

 ،أما الشبيات التي

أثيرت حولو فأىميا:

 -1قولو تعالى ﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ( .)120لقد راجعت كتب التفسير
اليـ ،بالضرب والدفع واإليذاء وال أظنو معقوالً أو مقبوالً
اآلية ووجدت بعضيا يفسر ّ
في ىذا المكاف إالّ إني وجدت لمرازي كبلماً أظنو أقرب إلى الحقيقة والى إثبات

البراءة وىو بأف سيدنا يوسؼ لـ يظير منو ىـ أصبلً ،فإف قيؿ :فأي فائدة في قولو

وىـ بيا لوال أف رأى برىاف ربو) إذا لـ يكف ىناؾ ىـ؟ ،فأجاب :الفائدة فيو اإلخبار
( ّ
اليـ بيا واجابتيا إلى ممتمسيا لـ يكف مف حيث كاف غير راغب في
عمى أف ترؾ ّ

النساء لعجز ،لكنو ترؾ ذلؾ هلل وفي اهلل طمباً لثوابو وىرباً مف أليـ عقابو) ( .)121وىذا

ما قاؿ بو أبو حياف في تفسيره (.)122

وقد ثبت براءة سيدنا يوسؼ مف ىذه التيمة مف قبؿ اهلل عز وجؿ قاؿ ﭽﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ( ،)123ومف زوجيا قاؿ ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶﯷﭼ( ،)123ومف الحاكـ الذي ىػو مػف أىميا ﭽ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ

ﮯﭼ( ،)125ومػف صػاحباتيا ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ( )126ومف الممؾ ﭽﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭺ ﭼ( ،)127وحتى إبميس أعترؼ ببراءة سيدنا يوسؼ حيث قاؿ

ﭽﮌ ﮍ ﮁ ﮂ ﮃ

()128
فبيف أنو يغوي الكؿ إالّ المخمصيف ويوسؼ منيـ قاؿ تعالى في حقو ﭽﭾ
ﮄﭼ ّ ،

ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ(.)129

 -2تمسكوا بقولو تعالى

ﭽ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ( ،)130والجواب :أف ىذا مف كبلـ

امرأة العزيز حيث اعترفت بذنبيا بأنيا ىي التي راودتو عف نفسيا وأستعصـ وسجف
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ادعاء
ظمماً ،وىي اآلف تبرى نفسيا أمامو وأماـ الحضور جميعاً وتنفي عف نفسيا ّ
البراءة ألنيا بشر وىي معذورة في ىذا(.)131

 -3تمسكوا بقولو:

ﭽ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ(،)132

خير بيف أمريف كبلىما
والجواب :أف السجف ّ
أحب وأخؼ مف معصية اهلل ،كما ُي ّ
مكروه لو ،ثـ إف تحمؿ العذاب والمشاؽ أحب إلى العبد الصالح التقي مف مواقعة
المعصية ،وىو اعتراؼ وتصريح بأف شيئاً مف الطاعات ال يتـ إالّ بمعونة اهلل تعالى

ولطفو(.)133
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الـمطجب السابع
براءة سيدَح يىا عهيه انسطو
قػاؿ تعػالػى :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ( ،)134قالوا :لـ نسب
ما أصابو بو مف الببلء إلى الشيطاف؟ روي في ذلؾ أقواؿ أربعة:
 أف سبب ذلؾ الببلء كاف مف الشيطاف ،ألنو دخؿ عمى بعض المموؾ فرأى منك اًر
يغيره.
فمـ ّ

 وقيؿ :ذبح يوماً شاة لو وطبخيا ولـ يطعـ جاره الفقير الجائع منيا شيئاً.

 وقيؿ :أف اهلل تعالى سمط الشيطاف عميو ليفتنو في مالو وأىمو وبدنو فمرض مرضاً
شديداً.

 وقيؿ :إف الشيطاف لقي امرأتو فقاؿ ليا :قولي لزوجؾ إف سجد لي سجدة أذىبت ما
بو مف مرض ،فذكرت لو ذلؾ فقاؿ ليا :ذلؾ عدو اهلل الشيطاف وحينئذ دعا

وقيؿ غير ذلؾ(.)136

(.)135

والراجح واهلل تعالى أعمـ أف سيدنا أيوب لما دعا اهلل تعالى ليكشؼ عنو ما
أصابو مف ضر ومرض وابتبلء نسبو لمشيطاف تأدباً في الطمب مف اهلل تعالى وىذا

عمى عادة األنبياء والصالحيف فبل ينسبوف الشر هلل تعالى مع عمميـ بأف اهلل تعالى

خالؽ كؿ شيء ،يقوؿ تعالى عف نفسو
لمطاعنيف بالتمسؾ بيذه اآلية(.)138

ﭽ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ( ،)137فبل حجة

وكاف سيدنا أيوب قد أبتمى بذىاب األىؿ والماؿ ،ثـ مرض في جسده مرضاً

شديداً ظؿ يعاني منو سنيف طويمة ،روى عبد بف حميد عف قتادة رضي اهلل عنو في

قولو تعالى ﭽ ﯿ ﰀ ﰁﭼ( ،)139قاؿ " :ذىاب األىؿ والماؿ والضر الذي أصابو في

جسده ،قاؿ :أبتمي سبع سنيف وأشي اًر ،فألقي عمى كناسة بني إسرائيؿ تختمؼ الدواب
في جسده ففرج اهلل عنو ،وأعظـ لو األجر وأحسف "(.)140
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ذكر السيوطي رواية عف أبف عباس رضي اهلل عنيما " :إف إبميس قعد عمى
الطريؽ فأتخذ تابوتاً يداوي الناس ،فقالت امرأة أيوب :يا عبداهلل إف ىينا مبتمى مف

أمره كذا وكذا ....فيؿ لؾ أف تداويو؟ قاؿ :نعـ بشرط إف شفيتو أف يقوؿ :أنت
شفيتني ال أريد منو أج اًر غيره ،فأتت أيوب عميو السبلـ فذكرت ذلؾ لو ،فقاؿ:

عمي إف شفاني اهلل تعالى أف أجمدؾ مائة جمدة؟ فمما
ويحؾ ......ذاؾ الشيطاف هلل ّ
شفاه اهلل تعالى أمره أف يأخذ ضغثا فأخذ عذقاً فيو مائة شمراخ ،فضرب بيا ضربة

واحدة "( ،)141وكاف بنو إسرائيؿ كمما مروا مف عنده ورأوه قالوا :ما أصابو ما أصابو
إالّ بذنب عظيـ أصابو ،فعذر ذلؾ قاؿ

ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ( ،)142فأمره اهلل تعالى

أف يركض برجمو وىيأ لو عينا مف الماء فنبعت وأمره أف يغسؿ منيا ،ويشرب فشفي

مف مرضو ظاى اًر وباطناً ،وتكاممت لو العافية ،ثـ عوضو اهلل تعالى مالو وأىمو وأنعـ

عميو ثـ أمتدحو تعالى فقاؿ ﭽ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭼ( ،)143وليس في االبتبلء دليؿ

عمى أف المبتمى قد عمؿ عمبلً أغضب اهلل عميو ،ألنو أكثر الناس ابتبلء ىـ األنبياء

وىؤالء اصطفاىـ اهلل مف خيرة خمقو وأوصى إلييـ وعمّميـ وأرسميـ بشرائعو وتعاليمو
فكيؼ يمكف أف يقاؿ في حقيـ إنيـ ما ابتموا إالّ لمعصية؟؟

62

مجل ددالل 2011 /

العدد الثاني والخمسون
الـمطجب الثا ن
براءة سيدَح يىسى عهيه انسطو
وقصة سيدنا موسى فييا شبو:

األوىل :تمسكوا بقولو تعالى ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ( ،)144وىذا القبطي إما أف يكوف
مستحقاً لمقتؿ ،أوال ،فإف كاف مستحقاً لمقتؿ لِ َـ قاؿ ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﭼ وﭽ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ
ﭼ( )145وﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭼ( ،)146واف لـ يكف مستحقاً لو كاف موسى عاصياً في
قتمو ،وجوابيا :إف سيدنا موسى لـ يرد أف يقتؿ ىذا الرجؿ إالّ أنو وكزه فوافقت وكزتو

وفاة ىذا القبطي ،فندـ وقاؿ (ىذا مف عمؿ الشيطاف) ثـ أعترؼ واستغفر فغفر اهلل
لو ( ،)147أو يقاؿ :إنو لكفره كاف مستحقاً لمقتؿ ،لكف سيدنا موسى لـ يرد قتمو بؿ

تخميص الذي مف شيعتو مف ذلؾ القبطي فمات ( .)148وندـ سيدنا موسى عميو السبلـ
وخوفو مف اهلل واعترافو بظمـ نفسو فيو عمى نيج آدـ عميو السبلـ عندما قاؿ

ﭽﭮ

ﭯ ﭰﭼ( ،)149فيو إما عمى سبيؿ االنقطاع إلى اهلل تعالى واالعتراؼ بالتقصير عف
القياـ بحقوقو ،واف لـ يكف ىناؾ ذنب قط ،أو مف حيث حرـ نفسو الثواب بترؾ

المندوب ،أو عمى ما ىو خبلؼ األولى(.)150

انثحَيت :أف سيدنا موسى عميو السبلـ أذف لمسحرة بإظيار سحرىـ قائػػبل ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭼ( ،)151واظيار السحر حراـ ،وكذلؾ اإلذف بو ،وجوابيا :ذكرت في ىذه اآلية وجوه

منيا:
 إف إظيار السحر لـ يكف حراماً آنذاؾ ،فإنو مما تختمؼ فيو الشرائع بحسب
األوقات.

 إنو لـ يكف مبالياً بسحرىـ ألنو يعمـ أف ما معو مف معجزة أقوى وأتـ وىي برىاف
اهلل عمى صدقو.

 واألقوى مف ىذه الوجوه :أنو أراد أف يظير معجزتو عمى المؤل ،واظيارىا ال يتـ إالّ
بعد إلقائيـ حتى تمقؼ ما ألقوا ،فيكوف قولو ليـ (ألقوا ما أنتـ ممقوف) واجب ،ألنو
مقدمة لمواجب األىـ واألكبر وىو إظياره لممعجزات عمى المؤل بعد أدعائو النبوة،
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فأراد بياف فساد مذىبيـ ،وأنو ىو رسوؿ رب العالميف ،وىذا ما فيمو السحرة وأيقنوه
لذلؾ وقعوا ساجديف وأعمنوا إيمانيـ برب موسى وكاف مف قصتيـ مع فرعوف ما

كاف(.)152

انثـحنثت :قػولو لمػخضر عميو السبلـ ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ( )153وﭽ ﰔ ﭼ
ﰕ

()154

ولـ

يكف الفعؿ منك اًر بعد عممو بالحكمة منو ،فكاف كبلـ موسى خطأ.

وجوابيا :إنو أراد شيئاً منك اًر مف حيث الظاىر ،ال مف حيث الحقيقة والسبب ،كمف
ينكر شيئاً عجيباً يراه وىو ال يعمـ سببو وال كيفيتو(.)155

انرابعت :قولو ﭽ ﮈ ﮉ ﯾ ﯿ ﭼ( ،)156والنسياف غير جائز عمى األنبياء ،وجوابيا :أف
النسياف في التبميغ والشرع غير جائز عمى األنبياء ،أما في غيره فجائز(.)157
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المطجب التاسع
براءة سيدَح يىَس عهيه انسطو

وفيو :قولو تعالى ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﭼ( ،)158وفيو طعف مف ثبلثة أوجو:

األوؿ :أنو ذىب مغاضبا وذلؾ محظور ،ألف اهلل تعالى قاؿ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ

()159
يرض الفعؿ مف يونس.
ﮅ ﭼ  ،يفيـ منو أف اهلل تعالى لـ َ

وجوابو :إنو كاف مغاضباً لقومو مف أجؿ ربو ،فيو أغضبيـ بمفارقتو،

وتخوفيـ حموؿ العذاب بيـ ،وأغضبوه حيف دعاىـ إلى اهلل مدة فمـ يجيبوه فأوعدىـ

العذاب ( .)160أما قولو تعالى (وال تكف كصاحب الحوت) فمعناه أنو يونس عميو

السبلـ لـ يقو عمى الصبر عمى تمؾ المحنة التي أبتبله اهلل بيا ،ولو صبر لكاف

أفضؿ ،ففعمو ُيحمؿ عمى ترؾ األولى لو كنبي(.)161

الثاني :قولو تعالى ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ ﮗ ﭼ( ،)162وذلؾ يقتضي كونو شاكاً في قدرة اهلل

تعالى .وجوابو :معنى القدر :الضيؽ وىذا وارد في كبلـ العرب ،وفي القرآف أيضا
()163

قاؿ تعالى ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇﮄ ﭼ

 ،ومعنى ىذه اآلية :أف يونس رجح أف اهلل

يضيؽ األرض الواسعة عميو ،وسيييئ لو مكاناً آخر غير مكاف قومو
سبحانو وتعالى لف ّ
الذيف بعثو اهلل إلييـ أو كاف المفروض أف يتحمؿ األذى الصادر منيـ تجاىو ،وأف يوطف
نفسو عمى مواجية مشقات الدعوة.
الثالث :قولو تعالى :ﭽﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﭼ ،فيو عمى عادة األتقياء الصالحيف الذيف
ما إف يواجيوا مصيبة أو شدة حتى لجأوا إلى اهلل يطمبوف منو النجاة والخبلص واألنبياء

أولى بيذه الفضيمة مف غيرىـ.
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الـمطجب العاشر
براءة سيدَح نىط عهيه انسطو
وفييا مف الشبو:
()164

األولى :قولو ﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖﭼ

فعرض بناتو لقومو وعرضيف لمفاحشة،

وجوابيا :أراد ترجيح النساء عمى الغمماف بنكاح صحيح ،والدليؿ عميو:
 قاؿ ( ُى ّف أطير) ( ،)165ومعموـ أف الطيارة في النكاح الصحيح ال في الزنا.
عرض ببناتو لمزنى فكيؼ يجوز ىذا؟
 أنو لو قيؿ إنو ّ

 الزنا والمواط كبلىما في الحرمة سواء ،وىو لـ يرد بالتعريض ىنا العقود المحرمة

وانما النكاح الصحيح كما مر ( .)166أما عف السؤاؿ :كيؼ يقوـ بتزويج بناتو وىف
مؤمنات مف قومو الكفار ففيو وجوه:

 أنو يجوز تزويج المسممة لكافر وذلؾ قبؿ أف يرد النيي عنو ،وقد زوج النبي محمد



أبنتو زينب مف أبي العاص وىو كافر ،إذ ىو مما يختمؼ باختبلؼ الشرائع ،إذ

يجوز أف كاف عندىـ زواج المؤمنة بكافر مباح(.)167

 يحتمؿ أنو عميو السبلـ أراد موافقتيـ وتسويفيـ ،ألنو كاف قد أخبرتو المبلئكة
بيبلؾ قومو في الصباح ،فأراد أف يميييـ بكبلـ يمتص غضبيـ حتى يحيف موعد
العذاب ،قاؿ تعالى ﭽ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ(.)168

 إنو لـ يقصد بنات نفسو وانما أراد بنات قومو ،ألف النبي في قوـ كاألب ليـ
وزوجاتو أمياتيـ(.)169

المطجب الحادي عشر
براءة سيدَح حمًد عهيه فضم انصطة وانسطو
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ما مف نبي إالّ وتعرض لو قومو بالتكذيب ،والتعذيب ،واالستيزاء واالستعبلء،

إالّ أف ما واجيو نبينا الكريـ أكثر مف ذلؾ كمو وأطوؿ ،وال أعمـ ىؿ السبب في ذلؾ

أنو خاتـ األنبياء والمرسميف ،أـ ألنو أرسؿ لمبشرية جمعاء ،وأمر بنشر دينو في جميع

حييف ينبضاف بما كاف
أنحاء المعمورة ،أو ألف كتابو الكريـ وسنتو الشريفة ال زاال ّ
غير وجييما عما كاف عميو منذ أف نزال ،والى أف يرتفعا وذلؾ
وي ّ
فييما فمـ ولف يموتا ُ

لعمري وعد اهلل الحؽ ومف أصدؽ مف اهلل قيبل ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ( ،)170فنعـ

الحفظ ونعـ الوقاية ،وىناؾ آيات تشبث بيا الطاعنوف وىي:
األوىل :تمسكوا بقولو تعالى ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ( ،)171وال شؾ أف الضاؿ عاص ،وجوابو:
الضبلؿ :يأتي مف المغة بمعنى :الضياع واليبلؾ

( ،)172والضبلؿ :ضد الرشاد،

ويقاؿ :أضممت بعيري :إذا ضاع منؾ ( ،)173ويستعمؿ في الطريؽ وفي الديف (،)174
وتأتي بمعنى :الخفاء والغياب والنسياف ( ،)175كما يأتي بمعنى :الباطؿ والعدوؿ عف
الطريؽ المستقيـ عمداً أو سيواً كثي اًر أو قميبلً(.)176

ولما كاف الرسؿ معصوميف عف الباطؿ ،وعف العدوؿ عف الطريؽ المستقيـ،
كاف مف الواجب حمؿ معنى (ضاالً) ىنا عمى معاف توافؽ ىذه العصمة ،وفيو وجوه:
األوؿ :وجدؾ ضاالً عف النبوة ،ولـ تكف تعمـ ىذه العموـ التي ال تُعرؼ إالّ بالوحي،
فيداؾ إلييا ،ومنيا ىذا القرآف العظيـ(.)177
الثاني :وجدؾ في قوـ ال يعرفوف حقؾ ،فيـ في ضبلؿ وأنت مضموؿ عنو( ،)178وقيؿ
غير ذلؾ ،إالّ أف ىذه اآلية ال يمكف بأي وجو مف الوجوه أف تحمؿ عمى أف النبي



عاص ألنيا كانت في معرض تعداد نعـ اهلل عميو فبل يناسب المقاـ وال المقاؿ

أف يقوؿ لو اهلل :إنؾ كنت عاصياً.
انثحَيت :قصة زيد بف ثابت وزينب بنت جحش ،وىي كميا أمر إليي أمر زينب

بالزواج مف زيد ،ثـ أوصى اهلل تعالى إلى النبي بزواجيا بعد أف يطمقيا زيد ،فكاف ما

كاف.
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()179

أما عتاب اهلل تعالى لنبيو في قولو
نفس النبي



ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇﮄ ﭼ

فكاف لما في

مف حياء ،وخوؼ مف طعف قريش فطمقيا زيد وتزوجيا النبي وكاف

في ذلؾ تشريع لمناس في جواز التزوج مف زوجات أدعيائيـ.
انثحنثت :قولو تعالى ﭽ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥﯦ ﭼ( ،)180وجوابو :إنو عتاب عمى
ترؾ األولى ،الذي ىو اإلثخاف ،فإف تحريـ الفداء مستفاد مف ىذه اآلية ،أي بعد

حرـ الفداء ال قبؿ نزوليا(.)181
نزوؿ اآلية ّ

انرابعت :قولو تعالى ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ( ،)182والعفو ال يكوف إالّ بعد الذنب ،فدؿ
عمى أنو كاف مذنباً ،الجواب :أف المراد التمطؼ في المخاطبة ،ألف النبي



أذف

لجماعة في التخمؼ عف غزوة تبوؾ ألعذار تعذروا بيا ،وكاف األولى أف ال يأذف

ليـ ،وتارؾ األفضؿ في الحرب قد يعاتب(.)183

اخلحيست :ﭽ ﮪ ﮫ ﮪ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ( ،)184والوزر ىو الذنب ،وأنقاضو الظير يدؿ عمى

كبره ،الجواب :أف الوزر ىو الثقؿ ،وانما سمي الذنب وز اًر ألنو يثقؿ كاىؿ صاحبو،
ويقصد بو الثقؿ الذي كاف يحسو النبي



تجاه قومو واصرارىـ عمى الشرؾ ،رغـ

كثير دعواتو إلييـ ،وكاف يرى ضعؼ صحابتو وقمتيـ أماـ المشركيف ،فمما أعمى اهلل
كممتو ،وعظـ أمره وقوي أتباعو ،فقد وضع وزره ،ويقوي ىذا التأويؿ

ﭽﯓﯔ

ﯕﭼ(.)185

انسحدست :قػولو تعالى ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢﭼ( ،)186قالوا :وىذا تصريح

بالمغفرة ،وجوابو :مف وجوه:

األوؿ :إنو محموؿ عمى ما قبؿ النبوة ،أو عمى الصغائر.
الثاني :إذا ترؾ األولى قد يسمى ذنباً ،كما يقاؿ :حسنات األبرار سيئات المقربيف.

الثالثَّ :أف الغرض مف ىذه اآلية عمو درجة الرسوؿ 

ألنو كاف يستغفر ليبلً ونيا اًر

حتى إنو كاف يصمي حتى تتورـ قدماه ،وعندما كاف ُيسأؿ كاف يقوؿ( :
عبداً شكو ارً)(.)187
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انسحبعت :تمسكوا بقولو تعالى ﭽ ﭑ ﭮ ﭰ ﭱ ﭖ ﭼ( .)188قالوا :عاتبو عمى إعراضو عف
ابف أـ مكتوـ ،جوابو :أف ابف أـ مكتوـ جاء إلى النبي





يطمب منو تعميمو ،والنبي

كاف منشغبلً بدعوة صناديد قريش إلى اإلسبلـ ،فكانت معارضة ابف أـ مكتوـ

وتولى عف ابف أـ مكتوـ لذلؾ عاتبو اهلل
سبباً في قطع الدعوة ،فمذلؾ عبس النبي
ّ
تعالى عمى ترؾ األولى وكاف األولى أف يجيب المسمـ لما طمبو(.)189
قاؿ اإليجي " :ومثمو يعاتب عمى مثمو "(.)190

انثحيُت :قػولو تعالى ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻ ﭼ

()191

قالوا :وطرد

إف النيي ال يدؿ عمى الوقوع ،الحتماؿ أف يراد بو التثبيت
المؤمنيف كبيرة ،جوابوّ :
واالستمرار في الزماف اآلتي عمى ما كاف عميو في الماضي(.)192

انتحسعت :قولو تعالى ﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭼ( ،)193فظاىرىا مشعر بأنو فعؿ ما ال

يجوز ،الجواب :أف تحريـ ما أحؿ اهلل تعالى ليس بذنب مثؿ الطبلؽ والعتاؽ ،وىذا
كاف نيياً ألجؿ العتاب وىو عتاب تشريؼ ال عتاب ذنب(.)194

انعحشرة :قولو تعالى ﭽ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﭼ

()195

قالوا :لو لـ يصح ذلؾ منو لما خوطب بو ،جوابو :أف ىذا الكبلـ ليس المقصود بو
النبي



وانما المقصود بو أمتو أو غيرىـ مف الناس ،وكذلؾ قولو تعالى

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ( ،)197(.)196وكذلؾ قولو تعالى

ﭽﮭﮮ
()198

ﭽﭑﭮﭯﭰﭱﭖﭼ

الخطاب توجو لعامة المسمميف(.)199

فإف

احلحديت عشرة :قولة تعالى ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ( ،)200قالوا (وكاد) معناه قارب عممية السبلـ

مف الكذب وماؿ إليو ،وجوابو :إنو  ال ُيفتتف في أمر دينو بعد أف عصمو اهلل
تعالى في الديف والتبميغ كما مر معنا سابقاً ،ومعنى اآلية الكريمة :أف الكفار كادوا
يفتنونو ،أي يزلونو عف الذي أوصي إليو.

قاؿ بعض أىؿ العمـ :قاربوا ذلؾ في ظنيـ ال فيما في نفس األمر ،وقد
واجيوه وطمبوا منو صراحة اإلتياف بغير ما أوصي إليو وانو أمتنع أشد االمتناع وقاؿ
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ليـ :إنو ال يمكنو أف يأتي بشيء مف تمقاء نفسو ،بؿ يتبع ما أوصى إليو ربو ،قاؿ

تعالى ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺﭻ ﭼ
()202( )201

ﭽﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

.

وأخبر اهلل تعالى أف ثبت النبي  في ىذا االختبار قائبلً ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ( ،)203والتثبيت ىنا العصمة والربط عمى القمب ،لذلؾ رد عمييـ
بأنو يخاؼ عذاب يوـ عظيـ.
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الـمطجب الثاني عشر

احلكًت يٍ تسجيم زوث األَبيحء ويعحتبتهى يف انقرآٌ انكريى
ربما يسأؿ سائؿ :إذا كانت الزالت التي صدرت عف األنبياء عمييـ الصبلة
والسبلـ كميا ليس فييا إصرار وتصميـ عمى المعصية أوالً ،ومغفورةٌ مف جناب

الباري ثانياً ،بؿ وفي بعض األحياف تكوف سبباً لرفع مكانة ذلؾ النبي ،فما الفائدة مف
ذكرىا في القرآف الكريـ؟ وما سبب التصريح بيا؟

نقوؿ :إف زالت األنبياء عمييـ الصبلة والسبلـ جميعاً إنما صدرت عنيـ

لكونيـ بشر ،وبشرية األنبياء والرسؿ أمر مفروغ منو وليس مجاالً لمنقاش والجداؿ

أصبلً ،والطبيعة البشرية ليا سماتيا وصفاتيا فحدوث الزلؿ والعثرات أىـ سماتيا فموال
الخطأ لما استغفر بشر ولما تاب ولما أناب.

يقوؿ أبو سعيد الخراز " :زالت األنبياء في الظاىر زالت ،وفي الحقيقة
أحس بأوائؿ أمره كيؼ
كرامات وزلؼ ،أال ترى إلى قصة داود عميو السبلـ حيف َّ

وظف
استغفر وتضرع ،فأخبر اهلل عنو بما نالو في حاؿ خطيئتو مف الزلفى ،فقاؿّ ( :
داود أنما فتناه فتضرع ورجع وكاف لو بذلؾ عندنا زلفى وحسف مآب) "(.)204
واإلنابة ُّ
أجؿ مف التوبة ،فالتوبة رجوع إلى النفس ،واإلنابة إلى الرب ،قاؿ أبو

عثماف " :اإلنابة أج ّؿ مف التوبة ،ألف التائب يرجع إلى نفسو ،وال يسمى منيبا إالّ مف
رجع عمى ربو بالكمية وفارؽ المخالفات أجمع " ( .)205وال يمكف بحاؿ مف األحواؿ أف

نحمؿ زالت األنبياء عمى أنيا مثؿ معاصينا ألنيـ ما وقعوا فييا بحكـ شيوة وال نزوة،
وانما كانت بسبب خطأ في التأويؿ ،أو تركوا األولى بما يناسب مكانتيـ عند البارئ
عز وجؿ ،وكانوا إذ ظير ليـ فساد التأويؿ الذي استندوا إليو ،فإنيـ سرعاف ما

يحكموف عمى أنفسيـ بالعصياف ،ويتوبوف ويرجعوف إلى الحكـ العزيز الجبار (،)206
فكثرة استغفار النبي



وتوبتو وكذلؾ بقية األنبياء عمى وجو مبلزمة الخضوع

والعبودية واالعتراؼ بالتقصير شك ار هلل عمى نعمو ،كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ" :

أفبل أكوف عبداً شكو اًر " ( .)207وفي كثرة التوبة واالستغفار معنى آخر لطيؼ أشار
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إليو بعض العمماء وىو :استدعاء محبة اهلل تعالى ،قاؿ عز القائؿ

ﭽﯣﯦﯧﯝﯞﯟ

ﭼ( ،)208ولقد بشر اهلل تعالى نبيو بالتوبة لو ولمف كاف معو مف باب فضمو وواسع
()210( )209

إحسانو قاؿ تعالى ﭽ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ

.

وىناؾ أسباب أخرى لذكر زالت األنبياء ىي:
بشر يأكموف ويشربوف ويتزوجوف ويتألموف فيذا األمر يجعؿ االقتداء
 كوف األنبياء ٌ
اجب االقتداء بيـ في كؿ ما يأتوف بو ولذلؾ
بيـ أم ار ممكنا وميسو ار لكؿ البشر ،بؿ و ٌ

قاؿ النبي 

عف نفسو " :لتأخذوا مناسككم ،فإني ال ادري لعمي ال أحج بعد حجتي

()211
ص ّرح بأف الوحي وحيو واألمر لو جؿ جبللو ﭽ ﭱ
قد
تعالى
اهلل
ألف
وذلؾ
،
ىذه "
َ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ( ،)212فمو كاف الرسؿ مبلئكة لما وسعنا االقتداء

بيـ وال التأسي بعمميـ ،كيؼ ونحف ال نتفؽ في أصؿ الخمقة ،لذلؾ أرسؿ اهلل تعالى
الرسؿ واألنبياء مف بني البشر قاؿ تعالى ﭽﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂﮃﭼ(.)213

 ومف الحكـ أيضا تطميف الناس الذيف يخطأوف بأنيـ لـ يخرجوا عف طبيعتيـ
البشرية بمجرد ارتكاب الخطأ أو الخطأيف ،وأف باب التوبة مفتوح ليـ ولغيرىـ ،واذا
كاف األنبياء يزلوف ويتركوف األولى وىـ َم ْف ىـ فمف باب أولى أف نخطئ نحف
البشر العاديوف ،فالعبرة ليست بالخطأ وانما العبرة بالمجوء إلى اهلل تعالى واالستغفار
وطمب التوبة واإلنابة إليو ،فيـ يعمموننا كيؼ السبيؿ إليو تعالى ،قاؿ الحسف " :إف
اهلل عز وجؿ لـ يذكر معاصي األنبياء ليعيرىـ بيا ،ولكنو ذكرىا لكي ال تيأسوا مف

التوبة " ( ،)214وقاؿ الغزنوي " :مع أف في زلة األنبياء حكما :زيادة الوجؿ ،وشدة

الحياء بالخجؿ ،والتخمي عف عجب العمؿ ،والتمذذ بنعمة العفو بعد األمؿ ،وكونيـ

أئمة رجاء أىؿ الزلؿ "(.)215

 ومنيا :التأكيد عمى حقيقة أف الطريؽ طريؽ اهلل ،الصراط المستقيـ الذي ال
اعوجاج فيو ،وال تحريؼ ،وال تبديؿ ،ولما لـ يرض لرسمو الخروج منو وىـ َم ْف ىـ
بالمنزلة والمكانة عممنا أننا باقي البشر عمينا التمسؾ بالديف والوقوؼ عند حدود اهلل
تعالى ،فبل مجادلة وال محاباة في ديف اهلل تعالى ألنو تعالى ال يستحي مف ذكر
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ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭼ( )216فكؿ شيء مذكور ومسطور.

 ومنيا :أننا يجب أف نكوف عمى صمة مع اهلل تعالى في كؿ أمور حياتنا ،وال نغفؿ
طرفة عيف عف مرضاتو ،فإف أصابتنا ضراء صبرنا ودعونا ،واف أصابتنا سراء
شكرنا ودعونا ،ألف اهلل تعالى لما عاتب أصفياءه ونبييـ إلى زالتيـ وىـ ىـ بالمنزلة
والمكانة والعصمة ،فيسارعوف إلى التوبة واالستغفار وكأنيـ ارتكبوا منك اًر ،كاف أولى
بنا نحف المسمميف دواـ الخوؼ ودواـ الرجاء لعؿ اهلل يكتب لنا حسف الختاـ.

 ومنيا :أف اهلل سبحانو وتعالى في ذكر الزلة يصحح الخطأ مع بياف سبب ىذا
الخطأ ،وذلؾ حتى يكوف الناس عمى ّبينة مف سبب الزلة وما ىو األولى ،وذلؾ ألف
حكـ العقؿ قاصر عف إدراؾ السبب ،والصواب إالّ بيدي منو تعالى ،حتى يسارعوا
إلى التوبة حتى قيؿ لو لـ تكف التوبة أحب األعماؿ إليو ،لما أبتمى بالذنب أحب

الخمؽ إليو.
 ومنيا :لفت أنظار المسمميف إلى خدع أعدائيـ ،وأساليبيـ في االستحالة ،فإنيـ لما

كادوا يفتنوف النبي 

ويستميموه إلييـ .إالّ أف عصمة اهلل تعالى لو سمّمتو منيـ ومف

كيدىـ ،لذلؾ حري بنا نحف المسمميف أف نأخذ الحيطة والحذر ونحف أمة المصطفى
فإذا كانت عناية اهلل وعصمتو أحاطت بنبيو وخمّصتو ،فما الذي يعصمنا اليوـ مف

وسائميـ ومخططاتيـ؟ !

 ومنيا :صدؽ األنبياء وكوف كؿ ما يبمغوف فيو مف اهلل تعالى وبأمره مف غير
إخفاء لشيء ،إذ لو كاف مف عند أنفسيـ لما اعترفوا بذنبيـ عمى المؤل وظموا يرددونو
عمى الدواـ.

 ومنها :التنبيه على أن الصغيرة ليست مما يقدح في الوالية واإليمان وإنها ال يمكن أن تحمل على إنها كبيرة مكفرة
بحيث ال عتاب عليها وال عقاب(.)217

 الـخاتمل
بعد ما مر بيف أيدينا نستطيع أف نمخص ما توصمنا إليو:
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 .1أف العصمة التي ميز اهلل بيا انبياءه ىي لعصمتيـ في مجاؿ االعتقاد والتبميغ

والتشريع وذلؾ مصدقاً لقولو تعالى :ﭿ ﯸ ﯹﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭾ

.

 .2أف األنبياء معصوموف مف الكبائر قبؿ البعثة وبعدىا ،ومعصوموف مف الصغائر

التي تدؿ عمى الخسة قبؿ النبوة وبعدىا عمداً وسيواً.

 .3أف األنبياء معصوموف مف الصغائر عمداً وليس عمى سبيؿ السيو والنسياف قبؿ

البعثة وبعدىا.

 .4أف األنبياء معصوموف مف الكذب عمداً وسيواً وجوزهُ القاضي الباقبلني مصي اًر
منو إلى عدـ دخولو في التصديؽ المقصود بالمعجزة.
 .5أف األنبياء ال يرتكبوف إثماً وال معصية ال عمداً وال سيواً وأف ما قاموا بو وعوتبوا

عميو ُيقاؿ عنو إنو :خطأ في االجتياد أو ىو خبلؼ األولى.
 .6قمة الثواب مما ال يقدح في صدؽ الرسؿ ،وال في القبوؿ منيـ.

 .7أف الحكمة مف تسجيؿ زالت األنبياء ىي لتصديقيـ بأف ما يقولونو ىذا وحي مف
اهلل تعالى ،أو ىو لتطميف المخطئيف مف أف باب التوبة مفتوح لكؿ البشر عمى
السواء.
 .8أف معاتبة اهلل ليـ وأمرىـ بعدـ الجيؿ ،أو كثرة االستغفار إنما لمكانتيـ عنده
تعالى ،وعند الناس ،فميس النبي كآحاد أمتو.
 .9أنو لفت نظر األنبياء بكبلـ حازـ مف قبؿ اهلل تعالى ال يدؿ عمى كبر ذنبوىـ أو
معاصييـ وانما ىو مف قبؿ حسنات اإلبرار سيئات المقربيف.
 .10يمكف أف يكوف اإلنساف العادي مشموالً بعطؼ اهلل وتوفيقو لمطاعة ،وىذا

المطؼ منو تعالى بعد أف يأخذ اإلنساف بأسباب محبة اهلل تعالى ومخافتو ،ومراقبتو.
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ABSTRACT
This study is about Infallibility of the prophets from mistakes
attributed to them which is an important of Islamic faith which is faith in
the messengers that they are the finest of Allah chose them to carry his
message to all his creatures . He entrust them on proclaiming Beliefs
and laws over the times . He praised them for their honesty and sincerity
to carry out this task to the fullest . He sided with them in many things
most important among them firstly Infallibility conservation and
prevention secondly is miracle to confirm their prophecy and
proclaiming instead of Allah . Nowadays we are much in need of such
subjects as we see the attacks against our prophet in shameful images
that Infuriate Muslims and Fuel their religious Enthusiasm Therefore I
wanted to clear up the lies and distortion related with prophets because
they could not commit mistakes in any way neither before the mission
nor after it . This is because they are infallible
.
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الكتاب العربي ،بيروت ،لبناف.136/2 :

 .73ينظر :مختار الصحاح  ،لمحمد بف أبي بكر عبدالقادر الرازي (ت 661ىػ) ،دار الرسالة،

الكويت (1403ىػ1983 ،ـ).33 :

 .74ينظر :الشفا ،لمقاضي عياض.126/2 :
 .75سورة طو :اآلية.122 :

 .76التفسير الكبير.110/22 :
.77

ينظر  :المباب في عموـ الكتاب ،ألبي حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ

الحنبمي الدمشقي (ت  775ىػ) ،تحقيؽ :عادؿ احمد ،وعمي محمد ،دار الكتب العممية ،بيروت،
ط1419( 1ىػ1998 ،ـ) ،242/1 :والمصدر نفسو.50/2 :
.78

تفسير الشعراوي  ،لمشيخ محمد متولي الشعراوي ،أخبار اليوـ ،قطاع الثقافة ،مصر

(1991ـ).145/1 :
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.79

سورة البقرة :اآلية.37 :

.80

تفسير القرآف العظيـ  ،ألبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير (ت

.81

روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني ،لشياب الديف محمود بف عبد اهلل

.82

سورة طو :اآلية .115:

.83

ينظر :أضواء البياف في ايضاح القرآف بالقرآف ،لمحمد األميف بف محمد المختار بف عبد

 774ىػ) تحقيؽ:

سامي بف محمد سبلمة ،دار طيبة لمنشر والتوزيع ،ط 1420( 2ىػ  1999 -ـ).239/1 :

الحسيني اآللوسي (ت  1270ىػ) .281/1

القادر الحمبي الشنقيطي (ت  1393ىػ) ،دار الفكر لمطباعة والنشر بيروت – لبناف ،ط (1415
ىػ  1995 -ـ).104 – 103/4 :
.84

ينظر  :البحر المديد البف عجيبة  ،46/4 :وينظر :المفردات في غريب القرآف ألبي

القاسـ الحسيف بف محمد (ت  502ىػ) ،تحقيؽ محمد سيد كيبلني ،نشر دار المعرفة – لبناف
.491/1

 .85روح المعاني ،لآللوسي.278/1 :
 .86تنزيو األنبياء  ،البف خمير  ،107 ، 106:والعقائد اإلسبلمية لمسيد سابؽ ،دار الكتاب

العربي ،بيروت ،لبناف.184:

 .87سورة ىود :اآليتاف.46 ، 45 :
 .88ينظر :أضواء البياف.315/8 :

 .89العقائد اإلسبلمية ،لمسيد سابؽ.185:
 .90تفسير البحر المحيط  ،ألبي حياف األندلسي (ت 745ىػ) ،تحقيؽ :الشيخ عادؿ أحمد
عبدالموجود وآخريف ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف:

.315/8

 ،415/6وينظر أضواء البياف :

 .91تفسير البحر المحيط.416 ، 415/6 :

 .92ينظر :تنزيو األنبياء ،ألبف خمير.114،113 :
 .93ينظر :التسييؿ لعموـ التنزيؿ ،البف جزي ،701/1 :والكشاؼ ،ألبي قاسـ محمود بف عمر
الزمخشري الخوارزمي (ت 538ىػ) ،تحقيؽ :عبدالرزاؽ الميدي ،دار إحياء التراث،
بيروت.90/3 :

 .94سورة ىود :اآلية.37 :
 .95سورة ىود :اآلية.40 :
 .96ينظر :الكشاؼ.91/3 :
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 .97ينظر :تفسير الشعراوي.4204 – 4203/1 :
 .98الفصؿ في الممؿ واألىواء والنحؿ

 ،ألبي محمد عمي بف أحمد بف حزـ الظاىري

(ت456ىػ) ،مكتبة الخانجي ،القاىرة.5/4 :

 .99سورة ىود :اآلية.47 :

 .100تفسير الرازي.419/8 :
 .101سورة نوح :اآلية.26 :

 .102أحكاـ القرآف ،البف العربي ،أبي بكر عبداهلل ،تحقيؽ :محمد عبدالقادر عطا ،دار الفكر،
لبناف.433/7 :

 .103تفسير الرازي.67/16 :

.104سورة األنعاـ :اآلية.78 :
.105سورة البقرة :اآلية.260:

 .106ينظر :عصمة األنبياء ،لمرازي.50:

.107سورة األنعاـ :مف اآليتاف.83،78 :
.108أحكاـ القرآف ،البف العربي.436/3 :
.109سورة البقرة :اآلية.260:
.110شرح المواقؼ.435/3 :

.111المصدر نفسو.436/3 :

.112المصدر السابؽ.436/3 :
.113سورة الصافات :اآليتاف.89،88 :

 .114ومنو قوؿ الممؾ لداود عميو السبلـ (إف ىذا أخي)

 ،سورة ص :مف اآلية ،23 :وقوؿ

يوسؼ عميو السبلـ إلخوانو (إنكـ لسارقوف)  ،سورة يوسؼ  :مف اآلية 27 :ػ ينظر :شرح

المواقؼ .426/3 :وتنزيو األنبياء.132 :

 .115تنزيو األنبياء.131 :

 .116عمدة القارئ شرح صحيح البخاري  ،بدر الديف محمد بف احمد العيني ،ابو محمد (ت
855ىػ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبناف.216-215/23 :

.117سورة الشعراء :اآلية.82 :

 .118صحيح البخاري.1225/3 :

 .119ينظر :العقائد اإلسبلمية ،ؿسيد سابؽ.186:
.120سورة يوسؼ :اآليتاف.24 ،23 :
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 .121عصمة األنبياء.79:
.122البحر المحيط.12/7 :

.123سورة يوسؼ :مف اآلية.24 :
.124سورة يوسؼ :اآليتاف.29،28 :
.125سورة يوسؼ :مف اآلية.26 :
.126سورة يوسؼ :مف اآلية.51 :

.127سورة يوسؼ :مف اآلية.54 :

.128سورة الحجر :اآليتاف.40 ،39 :
.129سورة يوسؼ :اآلية.24 :

.130سورة يوسؼ :مف اآلية.53 :

 .131تفسير البحر المحيط.12/7 :
.132سورة يوسؼ :اآلية.33 :

 .133ينظر :عصمة األنبياء.82 :
.134سورة ص :اآلية.41 :

.135التسييؿ لعموـ التنزيؿ ،البف جزي.1796/1 :
 .136ينظر :تفسير البحر المحيط.353/9 :
.137سورة آؿ عمراف :اآلية.26 :

 .138ينظر :تنزيو األنبياء0 165:
.139سورة ص :اآلية.41 :

.140الدر المنثور في التفسير بالمأثور.414/8 :
.141المصدر نفسو.415/8 :

.142سورة األنبياء :اآلية.83 :

.143سورة ص :مف اآلية.44 :
.144سورة القصص :مف اآلية.15 :

.145سورة القصص :اآليتاف.16 ، 15 :
.146سورة الشعراء :مف اآلية.20 :

.147التسييؿ ،البف جزي.1353/1 :
 .148عصمة األنبياء.89:

.149سورة األعراؼ :مف اآلية.23 :
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 .150ينظر :التفسير الكبير ،لمرازي.201/24 :
.151سورة البقرة :اآلية.80 :

 .152ينظر :شرح المواقؼ.436/3 :
.153سورة الكيؼ :اآلية.71 :

.154سورة الكيؼ :اآلية. 74 :

 .155ينظر :شرح المواقؼ ،437/3 :وعصمة األنبياء.95،94:
.156سورة الكيؼ :اآلية.73 :
 .157عصمة األنبياء.96 :

.158سورة األنبياء :اآلية. 87 :
.159سورة القمـ :اآلية.48 :

.160أضواء البياف.241/4 :
.161المصدر نفسو.114 :

.162سورة األنبياء :اآلية.87 :
.163سورة الطبلؽ :اآلية.7 :

 .164تفسير الشعراوي.4082/1 :

 .165ينظر :البحر المحيط ،444/6 :وعصمة األنبياء.116 :
 .166ينظر :عصمة األنبياء.116 :

 .167ينظر :البحر المحيط.444/6 :
.168سورة الحجر :اآلية ، 66 :والكشاؼ.108/3 :

 .169الكشؼ والبياف ،ألبي اسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي النيسابوري

 ،دار إحياء

التراث العربي ،بيروت ،لبناف ( 1422ىػ 2002 ،ـ) ط ،1تحقيؽ :أبي محمد بف عاشور:

.181/5

.170سورة الحجر :اآلية.9 :
.171سورة الضحى :اآلية.7 :
.172لساف العرب.1748/5 :

.173الصحاح في المغة.413-412/1 :
.174الفروؽ المغوية.392/1 :

 .175المحكـ والمحيط األعظـ.156/8 :
.176المعجـ الوسيط.543/1 :
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.177أضواء البياف ،203/2 :وينظر :التسييؿ لعموـ التنزيؿ.2622/1 :
 .178عصمة األنبياء ،121 :والتسييؿ لعموـ التنزيؿ.2622/1 :
.179سورة األحزاب :اآلية.37 :

.180سورة األنفاؿ :اآليتاف.68،67 :
.181شرح المواقؼ.445/3 :
.182سورة التوبة :اآلية.43 :

 .183ينظر :عصمة األنبياء ،134 :وشرح المواقؼ.445/3 :
.184سورة الشرح :اآليتاف.3،2 :
.185سورة الشرح :اآلية.4 :

.186سورة الفتح :مف اآلية.2 :

.187الحديث :رواه البخاري في صحيحو ،1830/4 :كتاب التفسير ،باب قولو ﭿﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﮤﮥ

ﭾ  ،رقـ الحديث (.)4557

.188سورة عبس :اآليتاف.2،1 :
 .189ينظر :التسييؿ لعموـ التنزيؿ

 ،البف جزي:

 ،167/22وأضواء البياف.430/8 :

 ،2557/1وروح المعاني  ،لآللوسي :

.190شرح المواقؼ.446/3 :

.191سورة األنعاـ :اآلية.52 :
.192شرح المواقؼ.447/3 :
.193سورة التحريـ :اآلية.1 :
 .194عصمة األنبياء.140 :

.195سورة الزمر :اآلية.65 :
.196سورة يونس :اآلية.94 :

 .197ينظر :تفسير البحر المحيط ،350/2 :وتفسير الشعراوي.4075/1 :
.198سورة الطبلؽ :اآلية.1 :

 .199ينظر :عصمة األنبياء.141 :
.200سورة اإلسراء :اآلية.73 :
.201سورة يونس :اآلية.15 :
.202أضواء البياف.178/3 :

.203سورة اإلسراء :اآلية.74 :
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 .204حقائؽ التفسير  ،ألبي عبدالرحمف محمد بف الحسيف بف موسى األزدي السممي
(ت412ىػ) ،تحقيؽ  :سيد عمراف ،دار الكتب العممية  ،بيروت ،لبناف (1421ىػ 2001 ،ـ):

.184/2

 .205ينظر :المصدر نفسو.184/2 :
 .206ينظر :تفسير حقي.142/12 :

.207الحديث :سبؽ تخريجو في ىامش.187 :
.208سورة البقرة :اآلية.222 :

.209سورة التوبة :اآلية.117 :
 .210ينظر :الشفا.172/2 :

 .211صحيح مسمـ ،ألبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261ىػ) ،تحقيؽ:
محمد فؤاد عبدالباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،943/2 :كتاب الحج ،باب استحباب

رمي جمرة العقبة يوـ النحر راكباً وبياف قولو ( لتأخذوا مناسككـ) ،رقـ الحديث (.)1297

.212سورة النجـ :اآليتاف.4،2 :
.213سورة النساء :اآلية.165 :

 .214الجامع ألحكاـ القرآف  ،ألبي عبداهلل محمد بف احمد بف أبي بكر بف فرج األنصاري

الخزرجي القرطبي (ت 671ىػ) ،تحقيؽ :ىشاـ سمير البخاري ،دار عالـ الكتب ،الرياض،
السعودية ،ط (1423ىػ 2003 ،ـ).167/9 :

 .215المصدر نفسو.167/9 :
.216سورة التحريـ :اآلية.1 :

 .217ينظر :شرح المقاصد.198/2 :
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المصادر
القرآن الكريم

 .1أحكام القرآن ،البف العربي ،أبي بكر عبد اهلل ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الفكر،

لبناف.

 .2أساس البالغة  ،ألبي القاسـ محمد بف عمر بف أحمد الزمخشري (ت  358ىػ)  ،الييئة

المصرية العامة لمكتاب ،ط1985( 3ـ).

 .3أصول الدين  ،ألبي منصور عبد القاىر بف طاىر التميمي البغدادي (ت  429ىػ) ،دار

الكتب العممية ،بيروت ،ط 1401( 3ىػ  1981 -ـ) بيروت.

 .4أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  ،لمحمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر

الحمبي الشنقيطي (ت  1393ىػ) ،دار الفكر ،بيروت ،لبناف ،ط ( 1415ىػ 1995 -ـ).

 .5إعالم المسممين بعصمة النبيين  ،لمشيخ اسحاؽ بف عقيؿ عزوز المكمي (ت 1415ىػ)،

دار ابف حزـ ،ط1416( 1ىػ1995 ،ـ).
 .6البحر المحيط في أصول الفقو

 ،لمحمد بف بيادر بف عبد اهلل بدر الديف الزركشي

(ت794ىػ) حرره د .عمر سميماف األشقر ،راجعو د .عبد الستار أبو غدة ،د .محمد سميماف
األشقر ،طبع و ازرة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية ،الكويت ،ط 1409( 1ىػ  1988 -ـ).
 .7البحر المديد ،البف عجيبة.

 .8البداية من الكفاية في اليداية في أصول الدين  ،لمشيخ نور الديف الصابوني (ت 580
ىػ) ،حققو :فتح اهلل خميؼ ،دار المعارؼ مصر .1960

 .9تاج العروس ،لمحمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني الممقب بمرتضى الزبيدي ،تحقيؽ

مجموعة مف العمماء ،نشر دار اليداية.

 .10التسييل لعموم التنزيل ،البف جزي.

 .11التعريفات ،لمسيد الشريؼ الجرجاني عمي بف محمد بف عمي ،دار الكتاب العربي،
بيروت ،ط 1405( 1ىػ) ،تحقيؽ :إبراىيـ األبياري.

 .12تفسير البحر المحيط ،ألبي حياف محمد بف يوسؼ بف عمي بف يوسؼ بف حياف النحوي

األندلسي (ت  745ىػ) ،تحقيؽ الشيخ :عادؿ أحمد عبد الموجود وآخريف ،دار الكتب العممية،
بيروت ،لبناف.

 .13تفسير حقي.
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 .14تفسير الشعراوي  ،لمشيخ محمد متولي الشعراوي ،اخبار اليوـ ،قطاع الثقافة ،مصر
(1991ـ).

 .15تفسير القرآن العظيم  ،ألبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير (ت 774ىػ) ،تحقيؽ:

سامي بف محمد سبلمة ،دار طيبة ،ط 1420( 2ىػ  1999 -ـ).

 .16التفسير الكبير ،لئلماـ أبي عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي فخر

الديف الرازي (ت 606ىػ) دار إحياء التراث العربي.

 .17تنزيو االنبياء عما نسب الييم حثالة االغبياء

 ،ألبي الحسف عمي بف احمد السبتي

االموي ،المعروؼ بابف خمير ،تحقيؽ :احمد عبدالجميؿ الزبيبي ،دار ابف حزـ ،بيروت ،لبناف،
ط1424( 1ىػ2003 ،ـ).

 370ىػ) ،تحقيؽ :محمد

 .18تيذيب المغة  ،ألبي منصور محمد بف أحمد األزىري (ت

عوض ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط2001( 1ـ).

 .19الجامع ألحكام القرآن  ،ألبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرج األنصاري

الخزرجي القرطبي (ت  671ىػ) تحقيؽ :ىشاـ سمير البخاري ،دار عالـ الكتب الرياض،

السعودية ،ط ( 1423ىػ  2003 -ـ).

 .20حقائق التفسير  ،ألبي عبد الرحمف محمد بف الحسيف بف موسى األزدي السممي

(ت412ىػ) تحقيؽ :سيد عمراف نشر دار الكتب العممية (

 1421ىػ  2001 -ـ) بيروت –

لبناف.

 .21دستور العمماء او جامع العموم في اصطالحات الفنون  ،لمقاضي عبد رب النبي بف عبد

رب الرسوؿ االحمد نكري ،عرب عباراتو الفارسية :حسف ىاني ،دار الكتب العممية ،بيروت،
لبناف ،ط1421( 1ىػ 2000 ،ـ).

 .22روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 ،ألبي الفضؿ شياب الديف

محمود بف عبد الحسيني اآللوسي (ت 1270ىػ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

 .23شرح األصول الخمسة  ،لمقاضي عبد الجبار المعتزلي ،تحقيؽ :أحمد بف الحسيف بف

أبي ىاشـ ،حققو د .عبد الكريـ عثماف ،مكتبة وىبة ط 1416( 3ىػ  )1996 -القاىرة.
 .24شرح المواقف  ،لمسيد الشريؼ عمي بف محمد الجرجاني (ت

عبدالرحمف عميره ،دار الجيؿ ،بيروت ،ط1417( 1ىػ1997 ،ـ).

816ىػ) ،تحقيؽ :د.

 .25الشفا في التعريف بحقوق المصطفى  ،لمقاضي عياض اليحصبي (ت 544ىػ) ،دار

الكتاب العربي ،بيروت ،لبناف.
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 ،إلسماعيؿ بف حماد الجواىري (ت 393ىػ)،

 .26الصحاح تاج المغة وصحاح العربية

تحقيؽ :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العمـ لممبلييف ،بيروت ،ط 1407( 4ىػ 1987 -ـ).

 .27صحيح البخاري ،ألبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخاري الجعفي (ت 256ىػ) ،تحقيؽ

د .مصطفى ديب البغا ،دار ابف كثير ،اليمامة ،بيروت ،ط 1407( 3ىػ .)1987 -

 .28صحيح مسمم ،ألبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261ىػ) ،تحقيؽ:

محمد فؤاد عبدالباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

 .29عصمة األنبياء  ،لمحمد بف عمر بف الحسف فخر الديف الرازي (ت

 606ىػ) ،دار

الكتب العممية – ط 1409( 2ىػ  1988 -ـ) بيروت – لبناف.

 .30العقائد اإلسبلمية ،لمسيد سابؽ ،دار الكتاب العربي ،بيروت – لبناف.

 .31عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،لبدر الديف محمد بف احمد العيني ،ابو محمد (ت
855ىػ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبناف.

 .32الفروق المغوية ،ألبي ىبلؿ العسكري (ت بعد 406ىػ) ،عمؽ عميو :محمد باسؿ عيوف

السود ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف ،ط2005( 3ـ).
 .33الفصل في الممل واألىواء والنحل

 ،ألبي محمد عمي بف أحمد بف حزـ الظاىري

(ت456ىػ) ،مكتبة الخانجي ،القاىرة.

 .34كشاف اصطالحات الفنون والعموم  ،لمعبلمة محمد عمي التيانوي ،تقديـ د .رفيؽ العجـ،

وآخروف ،مكتبة لبناف ناشروف ،ط 1996( 1ـ).

 .35الكشاف  ،ألبي القاسـ محمود بف عمر بف أحمد جار اهلل الزمخشري (ت

 538ىػ)،

تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدي ،دار إحياء التراث ،بيروت.

 .36الكشف والبيان  ،ألبي اسحاؽ احمد بف محمد بف ابراىيـ الثعمبي النيسابوري ،تحقيؽ:

أبي محمد بف عاشور ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبناف ،ط1422( 1ىػ2002 ،ـ).

 .37الكميات ،ألبي البقاء أيوب بف موسى الحسيني الكفوي ،تحقيؽ :عدناف درويش ،محمد

المصري ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ( 1419ىػ .)1998 -

 .38المباب في عموم الكتاب  ،ألبي حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي

الدمشقي (ت  775ىػ) .تحقيؽ :عادؿ أحمد وعمي محمد.

 .39لسان العرب ،لمحمد بف مكرـ بف منظور االفريقي المصري ،ط 1دار صادر بيروت.

 .40المحكم والمحيط االعظم في المغة  ،البف سيده ،تحقيؽ :مراد كامؿ ،مصطفى البابي
الحمبي ،مصر ،ط1390( 2ىػ1970 ،ـ).
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 .41مختار الصحاح  ،لمحمد بف ابي بكر عبدالقادر الرازي (ت

661ىػ) ،دار الرسالة،

الكويت (1403ىػ1983 ،ـ).

 .42معجم مقاييس المغة ،ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ،تحقيؽ :عبد السبلـ محمد

بف ىاروف ،دار الفكر ،لبناف ( 1399ىػ  1979 -ـ).

 .43المعجم الوسيط  ،تأليؼ مجموعة مف العمماء ،تحقيؽ :مجمع المغة العربية ،نشر دار

الدعوة.

 .44المفردات في غريب القرآن ،ألبي القاسـ الحسيف بف محمد (ت  502ىػ) تحقيؽ :محمد

سيد كيبلني ،دار المعرفة ،لبناف.

 .45المواقف ،لعضد الديف بف عبد الرحمف االيجي ،بشرح السيد الشريؼ الجرجاني ،تحقيؽ

د .عبد الرحمف عميرة ،دار الجيؿ ،بيروت ،ط 1417( 1ىػ  1997 -ـ).

 .46نياية اإلقدام في عمم الكالم  ،ألبي الفتح محمد بف عبد الكريـ الشيرستاني (ت 548ىػ)

مكتبة المثنى ،بغداد.
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