
  



ُُّّمنُُّّالذنوبُُُّّّمجيعُُُّّّابمتناعُُُّّّحكمواُُُّّّحيثُُّّصمة،ُّالع ُُُّّّمسألةُُّّيفُُّّالفرقُُُّّّغالةُُّّمنُُّّاإلماميةُُّّالشيعة ُُُّّّتعد ُّ
ُُّّأن ُُُّّّىبدعو ُُُّّّوالسالم،ُُّّالصالةُُّّعليهمُُّّاألنبياءُُّّعلىُُّّآخرهُُّّإىلُُّّالعمرُُّّلأو ُُُّّّمنُُّّوعمًداُُّّسهًواُُّّوالكبائرُُّّالصغائر

ُّ.ُُّّقوهلمُّبنحوُُّّأيًضاُّاملعتزلةُّوقالتُّأبقواهلم،ُّالوثوقُّويسقطُُّّعنهم،ُّالتنفي ُُّّيوجبُّذلكُّ
ُّجبهل،ُُّّورهباهنمُُّّوأحبارهمُُّّاملسيحُُّّتعظيم ُُُّّّالنصارىُُّّقصدتُُُّّّكماُُّّجبهل ُُُّّّاألنبياءُُّّتعظيم ُُُّّّدواقص ُُُّّّوهم»

ُّالغالةُّوكذلكُُّّعنه،ُّوهنوهمُّبهُّأمروهمُّفيماُّاتباعهمُّعنُُّّوأعرضواُّ،هللاُّدونُّمنُّأرابابُُّّواختذوهمُّهبمُّفأشركوا
ُّواإلشراكُُُّّّالغلوُُّّمنُُّّعنهُُّّهن  واُُّّماُُّّإىلُُّّأبفعاهلم،ُُّّواالقتداءُُّّأمرهمُُّّطاعةُُّّمنُُّّبهُُّّأ م رواُُّّعم اُُُّّّي عر ض ونُُّّالعصمةُُّّيف
ُُّّفيماُُُّّّويدخلونُُُّّّقبورهم،ُُّّوعندُُُّّّمماهتمُُّّوبعدُُّّمغيبهمُُّّيفُُُّّّهبمُُّّيستغيثونُُُّّّهللا،ُُُّّّدونُُّّمنُُّّأرابابُُُّّّفيتخذوهنمُُّّ،هبم

ُّ.(1)ُّالنصارى«ُُّّهباُّضاه واُّاليتُّالشركيةُّالعباداتُُُّّّمنُّورسولهُّتعاىلُّهللاُّحرمه
ُُّّمذهبهم،ُُّّعليهُُّّاستقر ُُُّّّماُُّّهوُُُّّّإنه:ُُّّقيلُُّّحىتُُّّالعصمة،ُُّّيفُُّّالرافضةُُّّقولُُّّاألشعريةُُّّمنُُّّمجع ُُُّّّاختارُُّّوقد

ُّأقواهلمُُُّّّبنيُُّّوالوصلُُّّالفصلُُّّمواطنُُّّلن حد  د ُُُّّّاملسألة،ُُّّيفُُّّاألشعريةُُّّأقوالُُّّيفُُّّمفص الُُّّحبثًاُُّّذلكُُُّّّفاستدعى
ُّ.الرافضةُّوقول

ُّ:ُّمسألتنيُّيفُّالكالمُّوسيكون
ُّ.والسالمُّالصالةُّعليهمُّاألنبياءُُّّعصمةُّوقت:ُّاألوىلُّاملسألة
ُّ.ُّوصغائرهاُّكبائرهاُُّّالذنوبُُّّمنُّوالسالمُّالصالةُّعليهمُّاألنبياءُّعصمةُّ:ُّالثانيةُّاملسألة

 : والسالم الصالة  عليهم األنبياء عصمة وقت: األوىل املسألة
 : األشعرية عند األنبياء عصمة وقت: أوًل 
ُّقوالن:ُُّّوقتُّعصمةُّاألنبياءُّماُّلألشاعرةُّيفُّمجلة ُّ

 :  القول األول: عدم العصمة قبل النبوة
ُُّّيكونُُّّأنُُّّصفتهُُّّ»ومن:ُُّّاألنبياءُُّّأحكامُُّّيفُُّّ(403)تُُُُّّّّالباقالينُُّّالطيبُُّّابنُُّّبكرُُّّأبوُُّّالقاضيُُّّقال

ُُّّلهُُّّذلكُُّّحلوقُّفأماُّإرساله،ُّبعدُّالذنوبُُّّمنُّسخيفُّمسقطُّوكلُّ،الفجورُّوإصابةُّ،ابهللُّالكفرُّعنُّمنز ًها

 

ُّ(.435ُُُّّّ/2ُّ)ُُّّ«ُّمنهاجُّالسنةُّالنبوية»ُُّّ(1)



ُّالُُّّمسًعاُُّّذلكُُُّّّإىلُُّّفيصارُُّّتوقيفُُّّذلكُُُّّّمنُُّّمينعُُّّأنُُُّّّإالُُّّاللهمُُّّواجب،ُُّّغيُُّّفإنهُُّّوالنبوةُُّّالرسالةُُّّقبل
ُّ.(1)«عقاًلُّ
ُُّّوقوعُُّّجيوزُُُّّّهلُُّّأنهُُُّّّ)يفُُُّّّفصلُُّّيفُُّّاإلرشادُُّّعلىُُّّشرحهُُُّّّيفُُّّ(512)تُُُُّّّّاألنصاريُُّّالقاسمُُُّّّأبوُُّّنقلوُّ

،ُُّّذلكُُُّّّيفُُّّالناسُُّّ»اختلف:ُُّّنصهُُّّماُُُّّّالباقالينُُّّابنُُّّعنُُّّمنهم؟(ُُّّوقوعهُُّّجيوزُُُّّّالذيُُّّوماُُّّال؟ُُُّّّأمُُّّلألنبياءُُّّالذنب
ُُّّجيوزُُُّّّالُُُّّّوأنهُُّّبعدها،ُُّّوالُُّّالنبوةُُُّّّقبلُُّّالُُُّّّدونه،ُُّّفماُُُّّّكالكفرُُُّّّمنهم،ُُُّّّالكبائرُُّّوقوعُُّّجيوزُُّّال:ُُّّ(2)املعتزلةُُّّفقالت

ُّ.قبله«ُّنيبُّبشريعةُّوالعملُّالعقلية،ُّابلفرائضُّالتمسكُُّّعلىُّإالُّبعثتهُّقبلُّالنيبُّيكونُّأن
ُُّّصاحبُُُّّّأوُُُّّّكافرًاُُّّكانُُّّمنُُّّبعثةُُُّّّميتنعُُُّّّالُُُّّّنهإ:ُُّّوغيهمُُّّأصحابناُُُّّّمنُُّّكثيُُّّ»وقال:ُُّّالباقالينُُّّابنوقالُُّّ

ُُّّكبيًة،ُُُّّّالسالمُُّّعليهُُّّآدمُُّّخطيئةُُُّّّتكونُُّّأنُُّّأ بع د ُُُّّّوالُُّّذلك،ُُُّّّمنُُّّمينعُُّّعندنُُُّّّشيءُُّّوالُُّّ.ُّبعثتهُُّّقبلُُّّكبية
ُُّّحكمُُُّّّيفُُّّأ بع د ُُُّّّولستُُّّ.ُّ[121:ُُّّ]طه{ُُّّف  غ و ى ُُُّّّۥر ب ه ُُُّّّء اد م ُُُّّّو ع ص ى ُّ}ُُُّّّ:قالُُّّتعاىلُُّّفإن هُُُّّّاإلرسال،ُُّّقبلُُّّوكانت
ُّ.«(3)ُّيشاءُّمنُّيؤتيهُُّّفضلهُّوذلكُُّّا،نبي ُُّّتعاىلُُّّهللاُّيبعثهُّمثُّكافرُُّّيسلمُّأنُّالعقل
ُّابهللُُّّأشركُُّّمنُُّّيبعثُُّّملُُّّأن هُُّّوالت واريخُُّّاألخبارُُّّأهلُُّّعندُُّّصح ُُُّّّقدُُّّ»مث  ُّ:ُُّّالباقالينُُّّابنُُّّالقاضيُُّّقالُُّّمث
اُُّّا،ُّظلومًُُُّّّافاجرًُُُّّّافاسقًُُُّّّكانُُّّمنُُّّوالُُّّعني،ُُّّطرفة ُُّّواملرجعُُُّّّالن سب،ُُّّمشهورُُّّاُّأمينًُُُّّّاُّقي ُّنُُّّزكي اُُُّّّكانُُّّمنُُّّبعثُُّّوإّن 

ُّ.(4)الت جويز«ُّالعقلُّوموجبُّالس مع،ُّقضيةُّإىلُّذلكُُّّيف
:ُّالسالمُُّّعليهُُّّآدمُُّّلقصةُُّّتوجيههُُّّيفُُّّقالُُّّحيثُُّّ(614)تُُُُّّّّالسبيتُُّّمخيُُّّابنُُّّقررهُُّّالتقريرُُّّهذاُُّّوحنو

 

ُّ(.463ُُّّ/4ُّ)ُُّّ«ُّهدايةُّاملسرتشدين»ُُّّ(1)
ُّ«ُّشرحُّاملقاصدُّ»ين،ُّكماُّيفُُّّاملتأخرُّيفُّكتبُّاألشعريةُُّّفقطُّهوُّاملقر رُُُُّّّّاملسألةُّمعُّاملعتزلةُّهذهُُّّيفُُُُّّّّاخلالف ُُُّّّنصب ُُُّّّ(2)

ُّيفُُُُّّّّتيميةُّالباقالين ُُُّّّبُّابن ُّوقدُّتعق ُّ.ُُّّ(51ُُّّ/5ُّ)ُُُّّّللسعدُّالتفتازاين النزاعُّيفُّوقوعُّالذنوبُّمنُّاألنبياءُُُّّّأن ُُُّّّذلك،ُّوبني 
تفسيُّآايتُّ»ًضا.ُّينظر:ُّأيُّقبلُّالنبوةُّليسُّنزاًعاُّمعُّاملعتزلةُّفقط،ُّبلُّهوُّنزاعُّبنيُّأصحابُّاحلديثُّوأهلُّالسنة

ُّ.ُّ(186-181ُّ،185ُّ/1)ُُّّ«ُّأشكلت
األئمة«ُُّّ(3) منُّ وغيهُّ إسحاقُّ أيبُّ األستاذُّ مذهبُّ قالهُّ الذيُّ األنصاري:ُّ»وهذاُّ القاسمُّ أبوُّ ينظر:ُُّّقالُّ حُّشرُّ».ُّ

ُّ(.259ُّ-258ُُّّ/3ُّ)ُُُّّّ«اإلرشاد
ابنُّاهلمامُّيف259ُُُُّّّّ/3)ُُُّّّ«شرحُّاإلرشاد»ُُّّ(4) الباقالينُّ )ص:ُُُّّّ«املسامرة»كماُّيفُّشرحهاُُُُّّّّ«املسايرة»(.ُّونقلهُّعنُّ

517-518ُّ.)ُّ



ُُّّله،ُُُّّّالنبوةُُّّثبوتُُُّّّبعدُُّّإالُُّّللنيبُُّّتشرتطُُّّالُُّّوالعصمةُُّّنبي ا،ُُّّالشجرةُُّّمنُُّّأكلُُّّعندماُُّّيكنُُّّملُُّّالسالمُُّّعليهُُّّ»آدم
ُّقولهُُّّبظاهرُُّّاكتفىُُّّمنُُّّومنهمُُّّالشجرة،ُُّّمنُُّّأكلُُّّعندماُُّّنبي اُُّّيكنُُّّملُُّّأنهُُّّعلىُُّّاإلمجاعُُّّذكرُُّّمنُُّّالناسُُّّفمن
ُُُّّّ.(1)ُّ«[122]طه:ُُّّ{ه ُّع ل يُّف  ت اب ُُّّۥر ب ه ُُُّّّت  ب  ه ُّٱجُّمث  ُّ}ُّ:ُّتعاىل

ُّأخربُُّّوالُُّّلوثن،ُُّّسجدُُّّوالُُّّتعاىل،ُُّّهللاُُّّجهلُُّّوالُُّّقط،ُُّّنيب ُُُّّّكفرُُّّماُُّّأنهُُّّاألمةُُّّدينُُّّمنُُّّ»ومعلوم:ُُّّقالُُّّمث
ُّعليهُُّّآدمُُّّقصةُُّّسوىُُُّّّوبعدها،ُُّّالنبوةُُُّّّقبلُُّّاملعاصيُُّّمنُُّّالكفرُُّّدونُُّّمباُُّّوالُُّّابلكفر،ُُّّمنهمُُّّواحدُُّّعنُُّّتعاىل

ُّ.(2)«دليلُّوالُّالدليلُّفعليهُّهذاُّبسوىُّقالُّفمنُّالسالم
ُُّّأماُُُّّّالنبوةُُّّزمانُُّّهوُُّّاألنبياءُُّّعصمةُُّّوجوبُُُّّّوقتُُّّأنُّ:ُُّّالقاضيُُّّقررهُُّّماُُّّهوُُّّاألشاعرةُُّّمجهورُُّّومذهب

ُُّّتبعهُُّّومنُُّّ(606)تُُُُّّّّوالرازيُُّّ(631)تُُُُّّّّاآلمديُُّّمجهورهمُُّّعنُُّّهذاُُّّوحكىُُّّواجبة،ُُُّّّغيُُّّفهيُُّّقبلها
ُّ.ُُّّ(756)تُُّّاإلجييُّوالعضدُّ(749)تُُّّاألصفهاينُّكالشمس

ُّمنُُّّيصدرُُُّّّأنُُّّمسًعاُُّّوالُُّّعقاًلُُُّّّميتنعُُُّّّالُّ:ُُّّبكرُُّّأبوُُُّّّالقاضيُُُّّّقالُُّّفقد:ُُّّالنبوةُُّّقبلُُّّ»وأما:ُُّّاآلمديُُّّقال
ُُّّقبلُُّّفيماُُُّّّعصمتهُُّّعلىُُّّللمعجزةُُّّداللةُُّّالُُُّّّإذُُّّكبية،ُُّّأوُُُّّّصغيةُُُّّّكانتُُّّوسواءُُّّمعصية،ُُّّنبوتهُُُّّّقبلُُّّالنيب

ُّمنُُّّوكثيُُّّأصحابنا،  أكثر  عليه  ووافقهُُّّك فر ه،ُُّّبعدُُّّأسلمُُُّّّمنُُّّإرسال ُُُّّّعقاًلُُُّّّميتنعُُّّوالُُّّبلُُّّيده؛ُُّّعلىُُّّظهورها
ُّ.ُّ(3)املعتزلة«

ُُّّالوالدةُُّّأولُُّّمنُُّّإهناُّ:ُُّّقالتُُّّفالروافضُُّّالعصمة،ُُُّّّهذهُُُّّّوجوبُُُّّّوقتُُّّيفُُّّاألمةُُّّ»واختلفت:ُُّّالرازيُُّّوقال
ُُّّواجبة،ُُُّّّغيُُّّفهيُُُّّّالنبوةُُّّقبلُُّّوأماُُّّالنبوة،ُُُّّّزمانُُّّيفُُّّجتبُُّّإّناُُّّالعصمةُُّّهذهُّ:ُُّّاألكثرونُُّّوقالُُّّالعمر،ُُّّآخرُُّّإىل

ُّ.(4)ُّواجلبائي«ُّالعالفُّاهلذيلُّأيبُّوقولُُّّ،أصحابنا أكثر قول وهو
ُُّّبعثةُُُّّّجوزواُُّّفقدُُّّاخلوارجُُّّمنُُّّالفضيليةُُّّأماُُّّالعصمة،ُُُّّّفيهُُُّّّرب ُّعت ُّت ُُُّّّال ذيُُّّالوقتُُّّىفُُّّ»واختلفوا:ُُّّأيضاُُّّوقال

ُُّّقبلُُّّكافرًاُُّّكانُُّّمنُُّّبعثةُُّّجو ز ُُُّّّولكنُُّّذلك،ُُّّجيوزُُّّملُُّّمنُُّّومنهمُُُّّّ،(5)ُّيكفرُُّّأنهُُّّمنهُُّّتعاىلُُّّهللاُُّّيعلمُُّّمن
 

ُّ(.67ُّ)ص:ُُُّّّ«تنزيهُّاألنبياءُّعماُّنسبهُّإليهمُّحثالةُّاألغبياء»ُُّّ(1)
ُّ(.73)ص:ُُُّّّ«تنزيهُّاألنبياءُّعماُّنسبهُّإليهمُّحثالةُّاألغبياء»ُُّّ(2)
ُّ(.169ُُّّ/1)ُُُّّّ«اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّ»وحنوهُّيفُُُُّّّّ(.143ُُّّ/4ُّ)ُّ«أبكارُّاألفكار»ُُّّ(3)
ُّ(.313ُّ)ص:ُُُّّّلألرمويُُّّ«لبابُّاألربعنيُّ»(.ُّوحنوهُّيف320ُّ)ص:ُّ«ُُّّاألربعنيُّيفُّأصولُّالدين(ُّ»4)
ُّ/2ُّ)«ُُّّمنهاجُّالسنة»ُّ.ُّانظر:ُُّّابلكبائررونُُّّبنيُّابنُّتيميةُّأنُّنسبةُّهذاُّالقولُّهلمُّعنُّطريقُّالالزمُّلكوهنمُّيكف ُّ(5ُُّّ)



ُُّّالرسولُُّّأنُُُّّّزعمُُّّمنُُّّاحل ْشويةُُُّّّومنُُّّ.(2)ُّيقعُُّّملُُُّّّاجلائزُُّّهذاُُّّأنُُُّّّزعمُُّّلكنهُُُّّّفورك،ُُّّابنُُّّقولُُّّوهوُُُّّّ،(1)ُّالرسالة
ُُّّولقولهُُُّّّ،[7]الضحى:ُُُُّّّّى{ف  ه د ُُُّّّض اال ُُُّّّ}و و ج د ك ُُُّّّ:تعاىلُُّّلقولهُُّّالبعثةُُّّقبلُُّّكافرًاُُّّكانُُّّوسلمُُّّعليهُُّّهللاُُّّصلى
مي ُُُّّّو ال ُُُّّّاْلك تاب ُُُّّّم اُُُّّّت ْدر يُُّّك ْنت ُُُّّّا}م ُّ:ُُّّتعاىل ل ونُُُّّّواتفقُُّّ،ُّ[52]الشورى:ُُُُّّّّان {اإْل  حص  

 
ُُّّومنُُُّّّ.ذلكُُُّّّفسادُُّّعلىُُّّامل

ُُّّيكونُُُّّّأنُُّّجيوزُُُّّّالُُّّالبعثة،ُُّّقبلُُّّكافرًاُُّّالرسولُُّّكونُُّّجيوزُُّّالُُّّكماُُّّ:وقالُُّّاألئمةُُّّىفُُّّاحلكمُُّّهذاُُّّطردُُّّمنُُّّالناس
ُّ.ُّالشيخنيُّإمامةُّىفُّيقدحونُّولذلكُُّّاإلمامة،ُّقبلُّكافراُُّّأيضاُّماماإل

ُُّّذلك   جّوزوا  السنة  أهل  من  فاألكثرون ُُّّالبعثة؟ُُّّقبلُُّّاألنبياءُُّّعلىُُّّالكبيةُُّّفعلُُّّجيوزُُّّهلُُّّأنهُُّّوأما
 .ُّبنبوهتمُّيقلُّوملُُّّبه،ُُّّيقلُّملُّمنُّومنهمُّيوسف،ُّإخوةُّأبفعالُّمستدلني

ُُّّسبيلُُُّّّعلىُُّّذلكُُُّّّجو زواُُّّإّناُُُّّّلكنهمُُّّ.ُّالبعثةُُّّقبلُُّّالكبيةُُّّفعلُُّّمنُُّّمنهمُّ:ُُّّقالواُُّّذلكُُُّّّجوزواُُُّّّالذينُُّّمث
ُّحبيثُُّّالكبائرُُّّعلىُُّّأصرواُُّّلوُُّّفأماُُّّابلصالح،ُُّّاخللقُُّّبنيُُّّفيماُُّّحاهلمُُّّويشتهرُُّّعنه،ُُّّيتوبونُُّّحبيثُُّّالندرة

ُّ.ُّ(3ُّ)التقدير«ُُُّّّذلكُُُّّّهذاُُُّّّعلىُُُّّّيفوتُُُّّّبعثتهمُُُّّّمنُُُّّّاملقصودُُُّّّألنُُُّّّ؛ُّجائزُُُّّّغيُُُّّّفذلكُُّّابخلالعةُُُّّّمشهورينُُُّّّيصيونُّ
ُُّّأنهُُّّ»واحلق ُّ:ُُّّالسنةُُّّأهلُُّّأكثرُُّّعنُُّّالقولُُّّهذاُُّّحكايةُُّّيفُُّّالرازيُُّّاتبعُُُّّّأنُُّّبعدُُّّاألصفهاينُُّّالشمسُُّّوقال

ُُّّعلىُُّّيدلُّدرة،الن ُُّّسبيلُّعلىُُّّلكنُّقصًدا،ُّأوُّسهًواُّصغيًة،ُُُّّّأوُّكبيةًُُُّّّعنهمُّاملعاصيُّصدورُّالبعثةُّقبلُّجيوز
ُّ.(4)ُّيوسف«ُّوإخوةُّموسىُّقصةُّذلكُّ

ُُّّوتبعهُُُّّّ.ُّ(5)ُّكبية«ُُّّعنهمُُّّيصدرُُّّأنُُُّّّميتنعُُُّّّالُّ:ُُّّاجلمهور  فقالُُّّالوحيُُُّّّقبلُُّّ»وأما:ُُّّاإلجييُُّّالعضدُُّّوقال

 

418-419ُّ.)ُّ
ُّ(ُّلبعضُّالروافض،ُّوهوُّغريب.537ُّ)ص:ُُّّ«ُُّّاإلسعادُّشرحُّاإلرشاد»نسبهُّابنُّبزيزةُّيفُُّّ(1ُُّّ)
يقولُُُّّّ-كماُّتقدمُّكالمه-ملُّيظهرُّيلُّوجهُّنسبةُّالرازيُّهذاُّالقولُّالبنُّفوركُّدونُّغيه،ُّمعُّأنُّالقاضيُّوغيهُُّّ(2ُُّّ)

نُّجتدهُّمطابًقاُّ(ُّيفُّماُّعزاهُّأليبُّاحلس182)ص:ُُّّ«ُُّّجمردُّمقاالتُّاألشعري»ُّوانظرُّكالمُّابنُّفوركُّيفُُُُّّّّبذلك.
ُّلقولُّالقاضي.ُّ

(3« واملتأخرين(ُّ املتقدمنيُّ أفكارُّ يفُُُُّّّّ.(528-527)ص:ُُّّ«ُُّّحمصلُّ عرفةُّ ابنُّ الكالمي»ونقلهُّ )ص:ُّ«ُُّّاملختصرُّ
962ُّ.)ُّ

ُّ(.452ُُُّّّ/3ُّ)ُّ«تسديدُّالقواعدُّشرحُّجتريدُّالعقائدُّ»ُُّّ(4)
ُّ(.359ُّ)ص:ُُُّّّ«املواقف»ُُّّ(5)



ُّ.ُّ(1)للجوهرةُّشرحيهُّيفُّ(1041)تُُّّاللقاينُّللجمهورُّالقولُّهذاُّنسبةُّعلى
ُُّّأ ب ين اُُُّّّإ ىل  ُُُّّّأ ح ب ُُُّّّو أ خ وه ُُُّّّل ي وس ف ُّ:ُّ}قوهلمُُّّأنُّ:ُُّّالرابعُُّّ»السؤال:ُُّّيوسفُُّّسورةُُّّتفسيُُّّيفُُّّالفخرُُّّويقول

ن ا ُّبسببُُّّالكذبُُُّّّعلىُُّّأقدمواُُّّوقدُُّّسيماُُّّالُُُّّّالكبائر،ُُّّأمهاتُُُّّّمنُُّّواحلسدُُّّاحلسد،ُُّّحمضُُّّ[8:ُُّّ]يوسفُُُّّّ{م 
ُّوألقواُُّّاملشفق،ُُّّاألبُُُّّّعنُُّّوتبعيدهُُّّالعبوديةُُّّذل ُُُّّّيفُُّّوإلقائهُُّّالصاحلُُّّاألخُُّّذلكُُُّّّتضييعُُُّّّوعلىُُّّاحلسد،ُُّّذلكُّ
ُّيفُُّّطريقةُُّّوالُُّّمذمومةُُّّخصلةُُّّبقيتُُّّفماُُّّ،الكذبُُُّّّعلىُُُّّّوأقدمواُُّّالعظيم،ُُّّواألسفُُّّالدائمُُّّاحلزنُُّّيفُُّّأابهم
ُّ.ُّوالنبوةُُّّالعصمةُّيفُّيقدحُّذلكُُّّوكلُّهبا،ُُّّتواأ ُُّّوقدُّإالُّوالفسادُّالشر

 حصول  وقت  ف   السالم  عليهم  األنبياء  عصمة  عندان  املعتب ُُّّأنُُّّإالُُّّذكرمت،ُُّّكماُُّّاألمر:ُُّّواجلوابُّ
ُّ.ُّ(2)«واجب غي   فذلك  قبلها وأما النبوة،

ُّماُُّّأتويلُُّّعليهُُّّاتسعُُّّالنبو ةُُّّبزمانُُّّالعصمةُُّّخص ُُُّّّ»ومن:ُُّّ(658)تُُُُّّّّالتلمساينُُّّابنُُّّالدينُُّّشرفُُّّقال
ُّ.(3)ُّالنبو ة«ُّقبلُّماُّعلىُّحممولُّأكثرهاُّفإنُّالظواهر،ُّبهُّوردتُّ

 :امتناع الكبائر على األنبياء قبل البعثة :الثاينالقول 
ُّ(646ُّ)تُُُُّّّّاحلاجبُُّّابنُُّّكالمُُّّوظاهرُُّّالبعثة،ُُّّقبلُُُّّّاألنبياءُُّّعلىُُّّالكبائرُُُّّّابمتناعُُّّقالُُّّمنُُّّاألشاعرةُُّّمن

ُّشارحُُّّقررهُُّّكماُُّّوالسهو،ُُّّالعمدُُّّيفُُّّمطلًقاُُّّالنبوةُُّّقبلُُُّّّالكبائرُُّّامتناعُُّّعلىُُّّاالتفاقُُُّّّحكايةُُّّعقيدتهُُّّيف
ُُّّوهوُُُّّّعياض،ُُُّّّالقاضيُُُّّّكالمُُّّلظاهرُُّّموافقُُّّ»وهو:ُُّّوقالُُّّ(،900)تُُُُّّّّالتلمساينُُّّزكريُُُّّّابنُُّّعقيدته

ُُّّالشيءُُّّيكونُُّّفقدُُّّالشرعي،ُُّّاالمتناعُُّّعدمُُّّيستلزمُُّّالُُّّالعقليُُّّاالمتناعُُّّعدم:ُُّّنقولُُّّأنُُّّوبيانهُُُّّّ.الصحيح
ُُّّقدُُّّعقاًلُُُّّّالنبوءةُُُّّّقبلُُّّالكبيةُُّّامتناعُُّّبعدمُُّّالسنةُُّّأهلُُّّمنُُّّقالُُّّمنُُّّفحينئذ ُُُّّّعقاًل،ُُّّممتنعُُّّغيُُّّشرًعاُُّّممتنًعا
ُّأوهمُُّّماُُّّوكلُُّّقبلها،ُُّّالكبيةُُّّامتناعُُّّعلىُُّّدااًلُُُّّّالنبوءةُُّّبعدُُّّالشرعيُُّّالدليلُُّّويكونُُّّشرًعا،ُُّّابمتناعهاُُّّيقول

 

ُّ(،ُّوالشرحُّاألولُّموسعُّوهوُّأصلُّالثاين.707ُُُّّّ/1ُّ)ُُّّ«ُّهدايةُّاملريدُّ»(،ُّو843ُّ/2)ُُُّّّ«عمدةُّاملريد»ُُّّ(1)
تنزيهُّاألنبياءُّعماُّنسبهُّ»(،ُّوانظرُّبسطُّابنُّمخيُّالسبيتُّاألشعريُّللمسألةُّيف424ُُُُّّّّ/18ُّ)ُُُّّّ«ُّمفاتيحُّالغيب»ُُُّّّ(2)

ُّ(.146ُّ-138)ص:ُُُُّّّّ«ُّإليهمُّحثالةُّاألغبياء
ُّ(.537ُّصُُّّ)ُّ«شرحُّمعاملُّأصولُّالدين»ُُّّ(3)



ُّ.ُُّّ(1)أتويله«ُّجيبُّذلكُّ
ُُّّوهذاُُّّ،(2)ُّاإلشارةُُّّكتابهُُّّيفُُّّالنبو ةُُّّقبلُُّّللكبيةُُّّالنيبُُّّارتكابُُُّّّامتناعُُُّّّعلىُُّّاإلمجاعُُّّأيًضاُُّّالرازيُُّّوحكى

ُّ.ذلكُُُّّّيفُّه ُّألفاظ ُُّّتقدمتُّوقدُّكتبه،ُُّّسائرُّيفُّقررهُّماُّخيالف
ُُّّصمتهمع ُُُّّّيفُُّّفل ُّاخت ُُُّّّ»وقد:ُُّّهوُُّّزكريُُّّابنُُُّّّإليهُُّّأشارُُُّّّالذيُُُّّّ(544)تُُُُّّّّعياضُُُّّّالقاضيُّكالمُُُُّّّّونص ُّ

  عيب،   كل  من  تنزيُهُهم   -هللا  شاء  إن-  والصحيح ُُّّآخرون،ُُُّّّوج و ز هاُُّّقوم ،ُُّّفمنعهاُُّّالنبوةُُّّقبلُُّّاملعاصيُُّّمن
ُّ.(3)ُّ«ُّالريب يوجب ما كل  من وعصمتهم

ُُّّالصغائرُُُّّّمنعُُّّعلىُُّّعياضُُّّالقاضيُُّّبكالمُُّّاحلاجبُُّّابنُُّّعقيدةُُُّّّشرحُُّّيفُُّّالتلمساينُُّّزكريُُّّابنُُّّواستدل ُّ
ُُّّجازُُُّّّجرمُُّّفالُُّّبعدهاُُّّملاُُّّخمالًفاُُُّّّنبوءهتمُُّّقبلُُّّالسالمُُّّعليهمُُّّاألنبياءُُُّّّحالُُّّكانُُّّ»ملا:ُُّّ،ُّوفيهالنبو ةُُّّقبلُُّّعمًدا
ُُّّاحلاجب(،ُُُّّّ)ابنُُّّاملصنفُُّّعندُُُّّّاألصحُُّّهوُُُّّّوهذاُُّّالعمد،ُُّّيفُُُّّّالُُّّالسهوُُُّّّيفُُُّّّالنبوءةُُّّقبلُُّّمنهمُُُّّّالصغائرُُّّوقوع

  فإهنم   املتكلمني،  أكثر  قول  هو  املصنف  كالم  ف  األصح   ومقابل..ُُّّعياضُُّّالقاضيُُّّعندُُّّوالصحيح
ُّ.ُّ(4)«مطلًقا ذلك جّوزوا

ُُّّالوحيُُّّقبلُُّّالكفرُُّّعنُُّّمعصومونُُّّ»األنبياءُّ:ُُّّابلكفرُُّّيتعلقُُّّماُُّّيفُُُّّّ(792)تُُُُّّّّالتفتازاينُُّّالسعدُُّّوقال

 

ُّ(.372ُّ)ص:ُُُُّّّّ«ُّبغيةُّالطالبُّشرحُّعقيدةُّابنُّاحلاجب»ُُّّ(1)
ُّ(.329ُّ)ص:ُُُُّّّّ«ُّاإلشارةُّيفُّعلمُّالكالم»ُُّّ(2)
ُّ؛كاملمتنعُّهاُُّّر ُّفكيفُّواملسألةُّتصو ُّ»(.ُّوتتمةُّكالمهُّيفُّخصوصُّنبيناُّصلىُّهللاُّعليهُّوسلم:147ُُُُّّّّ/2ُّ)ُُُّّّ«ُّالشفا»ُُّّ(3)

نهُّكانُّقبلُّالبعثةُّإوفيهُّنظرُّمنُّحيثُُّّ».ُّقالُّاحلافظُّالعراقي:ُُّّ«فإنُّاملعاصيُّوالنواهيُّإّناُّتكونُّبعدُّتقررُّالشرع
التحرميُّكالرابُُّّ العزُّاحلنفي»ُُّّ.«ذلكوحنوُُُُّّّّالغيوأخذُّمالُُُُّّّّالنفسلُُّّوقتأمورُّمعلومةُّ ابنُّأيبُّ ضمنُُُّّّ«الردُّعلىُّ

قالُّالسنوسي:ُّ(.ُّو223ُّ)ص:ُُّّ(.ُّوحنوهُّيفُّحاشيةُّاملنجورُّعلىُّالشفا349ُُّّ)ص:ُُُُّّّّ«حمنةُّابنُّأيبُّالعزُّاحلنفيُّ»
املعص صورةُّ صورتهُّ ماُّكانتُّ املرادُّ أبنُّ جيابُّ الزنُّ»وقدُّ الشرع،ُّكصورةُّ جميءُّ بعدُّ معصيةُّ أهناُّ ثبتُّ اليتُّ يةُّ

ُّ«ُّحتريرُّاملطالب»التونسيُّيفُُُُّّّّالكوميُُُّّّ(.ُّوانظرُّأيًضاُّكالمُّالبكي323ُّ-322)ص:ُُُُّّّّ«ُّكفايةُّاملريدُّ».ُُّّوحنوها«
ُّ.ُّ(347-3ُّ/346)ُُّّ«حواشيُّاليوسيُّعلىُّشرحُّكربىُّالسنوسيُّ»ُّ(،ُّو246)ص:ُّ

ُّ(.372ُّ)ص:ُُُُّّّّ«ُّبغيةُّالطالبُّشرحُّعقيدةُّابنُّاحلاجب»ُُّّ(4)



ُّ.ُُّّ(2)هر ُّوأق  ُُّّ(895)تُُّّالسنوسيُّعنهُّونقلهُّ.(1)ُّابإلمجاع«ُُّّوبعده
ُُّّوذهبتُُُّّّالكبية،ُُّّصدورُُّّامتناعُُّّعلىُُّّدليلُُّّفالُُّّالوحيُُّّقبلُُّّ»وأما:ُُّّلكبائرابُُّّيتعلقُُُّّّماُُّّيفُُّّالسعدُُّّوقال

ُُّّيوجبُُّّماُُّّمنع ُُُّّّواحلق ُُُّّّالبعثة،ُُّّمصلحةُُّّفتفوتُُُّّّ،اتباعهمُُّّعنُُّّاملانعةُُّّالنفرةُُّّتوجبُُّّألهناُُُّّّ؛امتناعهاُُّّإىلُُّّاملعتزلة
ُُّّ(1239ُُّّبعد)تُُُُّّّّالفرهاريُُّّشارحهُُّّوذكر.ُُّّاخلسة«ُُّّعلىُُّّالدالةُُّّوالصغائرُُّّوالف ج ورُُّّاأل م ه اتُُُّّّكع هر ُُُّّّالنفرة

ُّ.ُّ(3)ُّالنبوةُّقبلُّمطلًقاُّالكبائرُّمنعُّيرىُّأنهُُّّحيتملُّكالمهُُّّأن
ُُّّالنبوءةُُُّّّقبلُُّّذكرُُّّمماُُّّشيءُُّّمنهمُُّّوقعُُّّلوُُُّّّأبنهُُّّذلكُُُّّّمنُُّّعصمتهمُُّّعلىُُّّاستدل ُُُّّّ»لو:ُُّّالسنوسيُُّّقال

ُّالدنياُُّّإىلُُّّخرجواُُّّنيحُُّّمنُُّّونقلهاُُّّأحواهلمُُّّمجيعُُّّعنُُّّالبحثُُّّعلىُُّّدواعيهمُُّّوتوفرُُّّالناسُُّّالعتناءُُّّذلكُُُّّّلنقل
ُّبعدُُُّّّمنهمُُّّمسعُُّّعندماُُّّماُُّّيوًماُُّّبهُُُّّّلنبزواُُّّذلكُُُّّّمنُُّّشيءُُّّمنهمُُّّأيًضاُُّّوقعُُّّولوُُّّابملمات،ُُّّالناسُُُّّّفارقواُُّّأنُُّّإىل

ُُّّامتناعهُُّّعلىُُّّالُُُّّّالوقوع،ُُّّعدمُُّّعلىُُّّيدلُُّّإذُُّّ؛ُّنظرُُّّ»وفيه:ُُّّاللقاينُُّّقال.ُُّّ(4)سديًدا«ُُّّلكانُُُّّّعنهُُُّّّالنهيُُُّّّالنبوءةُّ
ُّعلىُُُّّّالُُّّالتنفي،ُُّّعدمُُّّعلىُُّّعينهُُّّابلدليلُُّّ(728)تُُُُّّّّتيميةُُّّابنُُّّاستداللُُّّوسيأيت.ُُّّ(5)النزاع«ُُّّحملُُّّهوُُّّالذي
ُّ.ُّالرافضةُّقولُّإبطالُّيفُّوذلكُُّّالوقوع،ُّعدم

 :  قوهلم وإبطال الرافضة عند األنبياء  عصمة وقت : اثنًيا
ُّعصمةُُّّيوجبونُُّّالرافضةُُّّفإنُُّّواملعتزلة،ُُّّالرافضةُُّّلقولُُّّخمالفُُّّاملسألةُُّّهذهُُّّيفُُّّاألشاعرةُُّّمجهورُُّّقول
ُُّّكاف ةُُُّّّماميةاإلُُّّ»ذهبت:ُُّّ(726ُّ)تُُُُّّّّاحلليُُّّاملطهرُُّّابنُُُّّّيقولُُّّذلكُُُّّّويفُُّّآخره،ُُّّإىلُُّّالعمرُُّّأولُُّّمنُُّّاألنبياء

ُُّّسبيلُُُّّّعلىُُّّوبعدهاُُّّالن بوةُُّّقبلُُّّاملعاصيُُّّعنُُّّمنز هونُُّّ،والكبائرُُّّالص غائرُُّّعنُُّّمعصومونُُّّاألنبياءُُّّأن ُُُّّّإىل
ُّ.(6)والضعة«ُّاخلس ةُّعلىُّيدل ُُّّوماُّومنقصة،ُّرذيلةُّكلُُّّوعنُّ،والنسيانُّالعمد

ُّ.ُّعنهماُّهللاُّرضيُّالشيخنيُّإمامةُّيفُّالقدحُّيفُّمقصدُّذلكُُّّيفُّهلمُّوالرافضة
 

ُّ(.604ُّص:ُّ)ُُّّ«النرباسُّشرحُّالعقائدُّالنسفية»ُُّّ(1)
ُّ(.322ُّ)ص:ُُُُّّّّ«ُّكفايةُّاملريدُّ»ُُُّّّ(2)
ُّ(.606ُّ)ص:ُُُّّّ«النرباسُّشرحُّالعقائدُّالنسفية»ُُّّ(3)
ُّ(.323ُّ)ص:ُُُُّّّّ«ُّكفايةُّاملريدُّ»ُُُّّّ(4)
ُّ(.702ُُُّّّ/1ُّ)ُُّّ«ُّهدايةُّاملريدُّلشرحُّجوهرةُّالتوحيدُّ»ُُّّ(5)
ُّ(.142ُّ)ص:ُُُُّّّّ«هنجُّاحلقُّوكشفُّالصدقُّ»ُُّّ(6)



ُّقبلُُُّّّكافرًاُُّّكانُُّّمنُُّّبعثةُُّّمنع-ُُّّاحلكمُُّّهذاُُّّطردُُّّمنُُّّالناسُُّّ»ومن:ُُّّالرازيُُّّالفخرُُّّقولُُّّتقد مُُّّوقد
ُُّّقبلُُّّكافرًاُُّّاإلمامُُّّيكونُُّّأنُُُّّّأيًضاُُّّجيوزُُّّالُُُّّّالبعثةُُّّقبلُُّّكافرًاُُّّالرسولُُّّكونُُُّّّجيوزُُّّالُُّّكماُّ:ُُّّوقالُُّّ-الرسالة

ُّ.ُّ(1)ُّ«الشيخني إمامة ف   يقدحون ولذلكُّاإلمامة،
ُُّّمنُُُّّّلإلمامُُّّجيبُُّّهلُُّّامللةُُّّأهلُُّّ»واختلف:ُُّّالرازيُُّّكالمُُّّمقتفًياُُّّ(662)تُُُُّّّّالتونسيُُّّبزيزةُُّّابنُُّّوقال
ُُّّاملثبتنيُُُّّّقولُُّّواختلفُُُّّّ.ابألنبياءُُّّخمصوصةُُّّالعصمةُُّّأنُُّّالنظرُُّّأهلُُّّومجاعةُُّّال؟ُُّّأمُُّّللنيبُُّّجيبُُّّماُُّّالعصمة
ُُّّإمامتهُُُّّّ:طائفةُُّّوقالتُُّّصحيحة،ُُّّإمامتهُُّّ:بعضهمُُّّفقالُُّّاإلمامة،ُُّّقبلُُّّكافرًاُُّّكانُُّّفيمنُُّّاألنبياءُُّّلغيُُّّللعصمة
ُّ.ُُّّ(2)«روحهما وقدس عنهما هللا رضي الفاضلني الشيخني إمامة ف  قدحوا وبذلكُّابطلة،

ُُّّذنبُُّّوالُُّّخطأُُّّمنهُُّّيقعُُّّالُُُّّّوبعدهاُُّّالنبوةُُُّّّقبلُُّّالنيبُُّّأنُُُّّّمنُُّّالرافضةُُّّتقولهُُّّماُُُّّّ»وأما:ُُّّتيميةُُّّابنُُّّويقول
ُّوإمجاعُُّّوالسنةُُّّللكتابُُُّّّخمالفُُّّوهوُُّّكلها،ُُّّاألمةُُّّفرقُُُّّّعنُُّّبهُُّّانفردواُُّّمماُُّّفهذاُُّّاألئمة،ُُّّوكذلكُُُّّّصغي،
  بعد   أسلما   لكوهنما   عنهما  هللا   رضي   وعمر   بكر  أب   إمامة  ف   القدح   بذلك  مقصودهم  ومن.ُُّّالسلف
  متام   وكذلك  قط،   يذنب  ومل   قط   ئ،خيط  مل  وأنه  مؤمًنا،  يزل   مل  عنه  هللا  رضي  عليا  أن   عونويد    الكفر،
ُّ.ُّ(3)ُّ«عشر الثين

ُّبنُُُّّّالفضلُُّّقولُُّّعلىُُّّردهُُّّيفُُّّ(1019)تُُُُّّّّابلشهيدُُّّامللقبُُّّالرافضيُُّّاهلنديُُّّمثُُُّّّالتسرتيُُُّّّهللاُُُّّّنورُُُّّّوقال
ُُّّمنهمُُُّّّاحملققنيُُّّأبن ُُُّّّ»مردود:ُُّّاحملققني«ُُّّمنُُّّاجلمهورُُّّفمنعهُُُّّّالكبائرُُّّ»وأما:ُُّّ(707)تُُُُّّّّاألشعريُُّّروزهبانُّ

ا ُّبنيُُّّماُُّّتفاوتُُُّّّالش يعةُُّّومذهبُُُّّّمذهبهمُُّّبنيُُّّالت فاوتُُُّّّفظهرُُّّقبله،ُُّّالُُّّنبو هتمُُّّزمانُُّّيفُُّّذلكُُُّّّمنعواُُّّإّن 
ُُّّاملختارُُُّّّهوُُّّماُُّّعلىُُّّ)لنا:ُُّّفيهماُُُّّّوقعُُّّحيثُُّّذكرنه،ُُّّمباُُّّوشرحهُُّّاملواقفُُّّيفُُّّصر حُُّّوقدُُّّوالس ماء،ُُّّاألرض
ُُّّ...ُّول()األُُّّوجوهُُُّّّعمداُُّّالصغائرُُُّّّوعنُُّّمطلقاُُّّالكبائرُُّّعنُُّّمعصومونُُّّنبو هتمُُّّزمانُُّّيفُُّّاألنبياءُُُّّّأن ُُُّّّوهوُُّّعندن

مُُّّوالظاهرُُّّ.آخره(ُُّّإىل اُُّّأهن  ُُّّسبقُُُّّّمعُُّّالث الثةُُّّخلفائهمُُّّخالفةُُّّاستبعادُُّّليدفعواُُّّاألنبياءُُّّعلىُُّّذلكُُُّّّجو زواُُّّإّن 

 

ُّ(.527ُّ)ص:ُّ«ُُّّأفكارُّاملتقدمنيُّواملتأخرينحمصلُُّّ(ُّ»1ُّ)
والظاهرُّمنُّكالمُّالرازيُّأنُّاخلالفُّاألخيُّهوُّبنيُّالرافضةُّوغيهم،ُّ(.538ُّ)ص:ُُّّ«ُّاإلسعادُّيفُّشرحُّاإلرشادُّ(ُّ»2)

ُّوليسُّخالفًاُّعلىُّقولنيُّبنيُّالرافضة.
ُّ(.429ُُُّّّ/2ُّ«ُّ)منهاجُّالسنةُّالنبوية(ُّ»3)



ق  ق وهمُّيرجعُّفكيفُّكفرهم، ُّ.ُّ(1)ُّ«!؟ذل كُُّّعنُّحم 
ُّاالضطرابُُّّهذاُُّّأن ُُُّّّ»وظن ُّ:ُُّّوسلمُُّّعليهُُّّهللاُُّّصلىُُّّهللاُُّّرسولُُّّصحابةُُّّعلىُُّّحقدهُُّّايُّبد ُّم ُُُّّّوقال

اُُُّّّمنهمُُّّواالختالف مُُّّهوُُّّإّن  ُُّّاجلملة،ُُُّّّيفُُّّبعصمتهمُُّّقالواُُّّالسالمُُّّعليهمُُّّاألنبياءُُُّّّشأنُُّّعلو ُُُّّّإىلُُّّنظرواُُّّإذاُُّّألهن 
ُّعدم ُُُّّّالواقعُُّّيفُُّّالعصمةُُّّعدمُُّّمنُُّّيلزمُُّّوأن هُُّّعنهم(ُُُّّّهللاُُُّّّ)رضيُُُّّّوعثمانُُّّوعمرُُّّبكرُُّّأيبُُّّحالُُّّإىلُُّّنظرواُُّّوإذا

ُُّّحلفظُُُّّّوقالواُُُّّّأو ال!ُُّّقالواُُّّعم اُُُّّّندمواُُّّوآلهُُّّعليهُُّّهللاصلىُُّّهللاُُُّّّرسولُُّّعنُُّّونئًباُُّّخليفةُُّّيكونواُُُّّّألنُُُّّّصالحيتهم
ُُّّيفُُُّّّطبائعهمُُّّالختالفُُُّّّاالختالفُُُّّّيكونُُّّأنُُّّوحيتملُُّّ.مبعصومنيُُّّليسواُُّّأيضاُُّّاألنبياءُُّّإن ُّ:ُُّّوخالفتهمُُّّحاهلم

ُّ.ُّ(2)ُّ«ط ويل!ُّفيهمُّالف ْكر ُُّّفإن ُُّّفتأم لُّوعدمه،ُّواخلالئقُّاخلالقُّعنُّابحلياءُُّّاالت صاف
ُُّّفتنتفيُُّّالرسل،ُُّّيبلغهُُّّمباُُّّالوثوقُُُّّّرفعُُّّإىلُُّّيؤديُُّّذلكُُُّّّجتويزُُّّأبنُُُّّّلقوهلمُُّّواملعتزلةُُُّّّالرافضةُُّّاحتج ُُُّّّوقد

ُّ.التنفيُّويلزمُّبعثتهمُُّّفائدةُّبذلكُّ
ُّالُُّّأوُُّّخيطئ،ُُّّالُُّّانبي ُُُّّّيبعثُُّّأنُُّّقبلُُّّكونهُُّّوجوبُُُّّّ»وأما:ُُّّاالستداللُُّّهذاُُّّجوابُُُّّّيفُُّّتيميةُُّّابنُُّّيقول

ُّ.ُّهذاُّيستلزمُّماُُّّالنبوةُّيفُّفليسُّ،يذنب
ُّآمنُُُّّّمنُُّّفإنُُُّّّصريح؛ُُُّّّكذبُُُّّّ(هللاُُّّعنُُّّيبلغونهُُّّفيماُُُّّّثقةُُّّحتصلُُّّملُُّّكذلكُُُّّّيكنُُّّملُُُّّّلو):ُُّّالقائلُُّّوقول

ُُّّوغي مها،ُُُّّّوشعيًباُُّّلوطًا،ُُّّونبأُُُّّّيوسف،ُُُّّّإخوةُُّّنبأُُُّّّكماُُّّذلك؛ُُّّبعدُُّّهللاُُّّأهونب ُُُّّّوصالحهُُّّفضلهُُّّظهرُُّّحىتُُّّواتبُّ
ُُّّبهُُُّّّالثقةُُُّّّتكونُُّّوقدُُّّذلك،ُُّّيفعلُُّّملُُّّمبنُُّّيوثقُُّّكماُُّّيبلغهُُّّفيماُُُّّّيوثقُُّّفإنهُُّّنبوته؛ُُّّعلىُُّّيدلُُّّمباُُّّتعاىلُُّّهللاُُُّّّوأي د ه
ُُّّالسيئاتُُُّّّيبدلُُّّأنهُُّّأخربُُّّقدُُّّتعاىلُُّّوهللاُُّّغيه،ُُّّمنُُّّأفضلُُّّصارُُّّقدُُّّوالتوبةُُُّّّاإلميانُُُّّّبعدُُّّكانُُّّإذاُُّّأعظم

ُّ.ُّالصحيحُّاحلديثُّيفُّذلكُُّّثبتُُّّكماُُّّللتائب،ُّابحلسناتُّ
ُُّّماُُُّّّمنهمُُّّيصدرُُّّأنُُُّّّوقبلُُّّوسلم،ُُّّعليهُُّّهللاُُُّّّصلىُُّّالرسولُُّّعهدُُُّّّمنُُّّعنهمُُُّّّهللاُُّّرضيُُُّّّالصحابةُُُّّّأنُُّّومعلوم

ُّ.ُّ(3)اإلسالم«ُّبعدُّولدواُّالذينُّأوالدهمُّمنُّأفضلُّوكانواُّاخللق،ُّخيارُّمنُّكانواُُّّاإلحداث،ُّمنُّيد ع ونه
ُُّّأ ْعل م ُُُّّّ}اّلل  ُّ:ُُّّتعاىلُُّّقالُُّّكماُُّّقومه،ُُّّخيارُُُّّّكانُُّّمنُُّّلرسالتهُُّّيصطفيُُّّإّناُُّّسبحانهُُُّّّ»هللا:ُُّّأيًضاُُّّوقال

 

ُّوإزهاقُّالباطل(ُّ»1) ُّ(.209ُّ-208ُّ/2«ُّ)ُّإحقاقُّاحلق 
ُّوإزهاقُّالباطل(ُّ»2) ُّ(.211ُُّّ/2«ُّ)ُّإحقاقُّاحلق 
ُّ(.397ُُُّّّ/2ُّ«ُّ)منهاجُّالسنةُّالنبوية(ُّ»3)



ئ ك ة ُُُّّّم ن ُُُّّّي ْصط ف يُُّّ}اّلل  ُّ:ُُّّوقالُُّّ،ُّ[124:ُُّّ]األنعامُُّّر س ال ت ه {ُُُّّّجي ْع ل ُُُّّّح ْيث ُّ {ُُّّو م ن ُُُّّّر س اًلُُُّّّاْلم ال  .ُُّّ[75:ُُّّ]احلجُُّّالن اس 
:ُُّّقالُُُّّّفيكم؟ُُّّنسبهُُّّكيف:ُُّّسفيانُُّّأليبُُّّهرقلُُّّقالُُّّكماُُّّطاهر،ُُّّنسبُُّّذيُُّّبيتُُّّأهلُُُّّّمنُُّّالنيبُُّّيبعثُُّّقدُُّّبل
:ُُّّلهُّاستضعافهمُُُّّّمعُّلشعيبُّقالواُّوقدُّ.(1)قومهاُّأنسابُُّّيفُّتبعثُّالرسلُّوكذلكُّ:ُّقال.ُّنسبُّذوُّفيناُّهو

ن اُّأ ْنت ُُّّو م اُُّّل ر مج ْن اك ُُّّر ْهط ك ُُّّ}و ل ْوال ُّ ُّ.ُُّّ[91:ُُّّ]هودُُّّب ع ز يز {ُّع ل ي ْ
ُُّّمثلُُُّّّعلىُُّّكانُُّّإذاُُّّغ ضاضةُُّّوالُُّّب غضُُّّوالُُّّنقص ُُُّّّمنهمُُّّعليهُُّّيكنُُّّملُُّّجهالُُّّمشركنيُُّّقومُُّّبنيُُّّنشأُُّّومن

ُُّّوقدُُّّق بح ه،ُُّّيعرفونُُّّماُُّّواجتناب ُُُّّّوجوبه،ُُّّيعرفونُُّّماُُّّوفعل ُُُّّّواألمانة،ُُّّابلصدقُُّّمعروفًاُُّّعندهمُُّّكانُُّّإذاُُّّدينهم
ب نيُُّّهؤالءُُّّي ك نُُّّفلمُُّّ؛ُّ[15:ُُّّ]اإلسراءُُّّر س واًل{ُُّّن  ب ْع ث ُُُّّّح ىت ُُُّّّم ع ذ  ب ني ُُُّّّك ن اُُّّ}و م ا:ُُّّتعاىلُُّّقال ُّقبلُُّّالعذابُُُّّّمستوج 

ل ُُّّماُّيعل م ونُّهمُّوالُّهوُُّّالُّكانُُّّوإنُُّّالرسالة، ُّ.ُّبهُّأ رس 
ُُّّيعيب ون هُُُّّّوالُُّّيذم ون هُُّّالُُّّالثاينُُّّهذاُُّّفإنُُُّّّيعرف،ُُّّملُُّّماُُُّّّيفعلُُّّمنُُّّوبنيُُّّقبحهُُّّع ل مُُّّماُُّّيرتكبُُّّمنُُّّبنيُُّّوفرق ُّ

ُُّّكانُُُّّّمنُُّّإسرائيلُُّّبنُُّّأنبياءُُّّيفُُّّيكنُّملُُّّوهلذا؛ُُّّاألولُُّّخبالفُُُّّّعنهُُّّم نف  رًاُُّّعليهُُّّهمُُّّمماُُُّّّفعلهُُّّماُُّّيكونُُّّوالُُّّعليه،
،ُُّّمعروفًا ُُّّذكرهُُُّّّالذيُُّّهذاُُّّولكنُُّّقبلهم،ُُّّكانُُّّفيمنُُّّهذاُُّّذكرُُّّوإّناُُّّالتوراة،ُُّّشريعةُُّّعلىُُّّنشؤواُُُّّّفإهنمُُّّبشرك 
ُّ.ُُّّالنبوةُّقبلُّوقعُّماُّمنهمُّفوقعُّ،بيوسفُّفعلوهُّماُُّّبعدُّأنبياءُّصارواُّهنمإُّ:قيلُّإذاُّيوسفُّإخوةُّيفُّجييء

ُّوكذلكُُّّمنهم،ُُّّالقبولُُّّعنُُّّأحًداُُّّي نف  رُُّّماُُّّهذاُُّّيفُّفليسُُّّواألنبياءُُّّشعيبُُّّقصةُُّّيفُُّّسبحانهُُّّذكرهُُّّماُُّّوأما
ُُّّالطريقةُُُّّّحممودُُّّكانُُّّمنُُّّفيهمُُّّوكانُُّّ،جاهليتهمُُّّبعدُُّّوسلمُُّّعليهُُّّهللاُُّّصلىُُّّابلرسولُُّّآمنواُُّّالذينُُّّالصحابة

ُّملُُّّاألخالق،ُُُّّّومكارمُُّّواألمانةُُّّابلصدقُُّّمعروفًاُُّّيزلُُّّملُُُّّّفإنهُُّّعنه،ُُّّهللاُُّّرضيُُّّالصديقُُّّبكرُُّّكأيبُُّّاإلسالمُُّّقبل
ُّ.ُّكلهمُُّّفيهمُّمشرت كةًُُّّكانتُُّّواجلاهليةُّبه،ُُُّّّيعيبونهُّماُّاإلسالمُّقبلُّفيهُّيكن

ُُّّعنُُّّأحًداُُّّرنف  ُّي ُُُّّّماُُّّفيهُُُّّّليسُُّّاألنبياءُُّّأمرُُّّمنُُّّ-القرآنُُّّيف-ُُّّالنبوةُُّّقبلُُّّعنهُُُّّّأخربُُّّماُُّّأنُُّّتبنيُُّّفقد
ُُّّكانواُُُّّّولوُّنبوهتم،ُّيفُّقادًحاُّهذاُُّّاملشركنيُّمنُّأحدُّيذكرُُّّملُّوهلذاُّفيهم؛ُّقومهمُّطعنُُّّيوجبُّوالُّتصديقهم،

ُُّّكناُّ:ُُّّقالواُُّّهذا،ُُّّللرسلُُّّذ كر واُُّّولوُُّّاملذمومة،ُُّّاحلالةُُّّعلىُُّّمعناُُّّأيًضاُُُّّّكنتمُُّّأنتم:ُُّّولق ال واُُّّلعاب وه،ُُُّّّعيًباُُّّيرونه
ثْ ل ن ا{ُُّّب ش ر ُُُّّّإ ال ُُُّّّأ نْ ت مُُُّّّْإ نُُُّّّ}ق ال واُُّّبلُُّّإلينا،ُُُّّّبهُُّّأوحيُُّّماُُّّنعرفُُّّملُُّّكغين ُّ}إ نُّ:ُُّّالرسلُُّّفقالتُُّّ،[10:ُُّّ]إبراهيمُُّّم 

ثْ ل ك مُُّّْب ش ر ُُّّإ ال ُُّّحن ْن ُّ ُّ.ُُّّ[11:ُّ]إبراهيمُّع ب اد ه {ُّم نُُّّي ش اء ُُّّم نُُّّع ل ىُّمي  ن ُُّّاّلل  ُُّّو ل ك ن ُُّّم 

 

ُّ(.74ُّومسلمُّ)ُُّّ،(7ُّ،2941أخرجهُّالبخاريُّ)(1ُُّّ)



ُُّّوالشرائع،ُُُّّّالنبوةُُّّأمورُُّّمنُُّّقبل هُُّّالر س لُُُّّّبهُُّّجاءتُُُّّّماُُُّّّي عر فُُّّملُُّّرسول ُُُّّّبعثةُُُّّّجوازُُّّعلىُُّّكلهمُُّّاتفقواُُّّوقد
ُُّّأنُُّّعنُُّّفضاًلُُُّّّهذا،ُُّّتعلمُُّّالُُُّّّكانتُُّّقدُُّّالوحيُُّّقبلُُّّوالرسلُُّّكافر،ُُّّفهوُُّّالرسالةُُّّبعدُُّّالرسولُُّّهبذاُُّّيقرُُّّملُُّّومن
ُُّّيكونواُُّّملُُّّماُُّّمع ل م هُُّّنب أ ه مُُّّإذاُُّّهللاُُّّبلُُّّنبوهتم،ُُّّيفُُّّقدحيُُّّالُُّّواإلميانُُّّالعلمُُّّهذاُُّّعدمُُّّأنُُّّفعلمُُّّبه،ُُّّتقر

ُُّّ}ي  ن  ز  ل ُّ:ُُّّوقالُُّّ،ُّ[15:ُُّّ]غافرُُّّع ب اد ه {ُُُّّّم نُُُّّّي ش اء ُُُّّّم نُُُّّّع ل ىُُّّأ ْمر ه ُُُّّّم نُُُّّّالر وح ُُُّّّ}ي  ْلق ي:ُُّّتعاىلُُّّقالُُُّّّوقدُُّّيعلمون،
ئ ك ة ُّ لر وح ُُُّّّاْلم ال  {ُُّّأ ن ُُُّّّإ ال ُُُّّّإ ل ه ُُُّّّال ُُُّّّأ ن ه ُُُّّّأ ْنذ ر واُّأ نُُُّّّع ب اد ه ُُُّّّم نُُُّّّي ش اء ُُُّّّم نُُُّّّع ل ىُُّّأ ْمر ه ُُُّّّم نُُُّّّاب  ُّفجعل.ُُّّ[2:ُُّّ]النحلُُّّف ات  ق ون 
ُّ.ُّابلوحيُّعرفوهُُّّكالمهاُُّّالتالقُّبيومُّكإنذارهمُُّّوحدهُُّّهللاُّبعبادةُّإنذارهم

ُّمنُُّّوآاتهُُّّرشدهُُّّهللاُُّّوآاتهُُّّ،هللاُُّّيوحدُُّّمنُُّّفيهمُُّّليسُُّّكفارُُّّقومُُّّبنيُُّّتر ّب ُُُّّّقدُُُّّّاخلليلُُّّإبراهيمُُّّكانُُّّوقد
ُّ.ُّالرسلُّمنُّغيهُّكذلكُُُّّّفيهمُّيكنُّملُّماُّواهلدىُّالعلم

ن ني ُُُّّّع م ر ك ُُُّّّم نُُُّّّف ين اُُّّو ل ب ْثت ُُُّّّو ل يًداُُّّف ين اُُّّن  ر ب  ك ُُُّّّأ مل ُُّّْ}ق ال ُّ:ُُّّفرعونُُّّلهُُّّقالُُّّفرعونُُّّإىلُُّّهللاُّأرسلهُُّّملاُُّّوموسى ُُّّس 
ُُّّ(20ُّ)ُُّّالض ال  ني ُُُّّّم ن ُُُّّّو أ ن ُُُّّّإ ًذاُُُّّّف  ع ْلت  ه اُُّّق ال ُُُّّّ(19)ُُّّاْلك اف ر ين ُُُّّّم ن ُُُّّّو أ ْنت ُُُّّّف  ع ْلت ُُُّّّال يت ُُُّّّف  ْعل ت ك ُُُّّّو ف  ع ْلت ُُُّّّ(18)

ْفت ك مُُُّّّْل م اُُّّم ْنك مُُُّّّْف  ف ر ْرت ُّ ُُُّّّف  و ه ب ُُُّّّخ  ُُُّّّيل  ُّأ نُُُّّّع ل ي َُُُّّّت  ن  ه اُُّّن ْعم ة ُُُّّّو ت ْلك ُُُّّّ(21)ُُّّاْلم ْرس ل ني ُُُّّّم ن ُُُّّّو ج ع ل ن ُُُّّّح ْكًماُُّّر يب  
ُّ.(1)ُّ«[22-19:ُّ]الشعراءُّإ ْسر ائ يل {ُّب ن ُُّّع ب ْدت ُّ

ُّوكذلكُُُّّّأرسله،ُُّّهللاُُّّإنُُّّمثُُّّله،ُُّّآمنُُّّوممنُُّّإبراهيم،ُُّّأمةُُّّمنُُّّكانُُّّلوطًاُُّّأنُُّّتعاىلُُّّهللاُُّّأخربُُّّ»وقد:ُُّّوقال
ُّعلىُُُّّّكانُُُّّّويوشعُُّّهارونُُّّلكنُُّّهارون،ُُّّوكذلكُُُّّّأرسل ه،ُُّّهللاُُّّإنُُُّّّمثُُّّفتاه ،ُُّّوكانُُّّموسى،ُُّّأمةُُّّمنُُّّكانُُّّيوشع
ُُّّبعثُُُّّّملاُُّّبلُُّّلوط،ُُّّيت ب ع هاُُّّنيبُُّّملة ُُُّّّقومهُُّّمنُُّّإبراهيمُُّّقبلُُُّّّيكنُُّّفلمُُّّلوطُُّّوأماُُّّإبراهيم،ُُّّملةُُّّإسرائيلُُّّبنُُّّدين
ُّ.ُُّّلهُّآمنُّإبراهيمُّهللا

ُُّّكانُُّّممنُُّّوأعظمُُّّأكملُُّّيكونُُّّفيهمُُّّهللاُُُّّّيبعثهُُُّّّمثُُّّهلمُُّّنبوةُُُّّّالُُّّالذينُُّّالكفرُُّّأهلُُّّبنيُُُّّّينشأُُّّالذيُُّّوالرسول
ُُّّأتييدهُُُّّّجهةُُُّّّومنُُّّواهلدى،ُُّّابلعلمُُّّأتييدهُُُّّّجهةُُّّمنُُّّأعظمُُّّلهُُّّهللاُُُّّّأتييدُُُّّّيكونُُّّفإنهُُُّّّالنبوة،ُُّّيعرفونُُّّقومُُّّمن

ْلن اُُّّ}و ل ق دُّ:ُُّّقولهُُّّمثلُُّّيفُُّّإليهماُُّّاألمرُُّّهللاُُّّيضيفُُّّوهلذاُُّّ؛وإبراهيمُُّّنوحُُّّكانُُّّكماُُّّوالقهر،ُُّّابلنصر ُُّّن وًحاُُّّأ ْرس 
ُُُّّّو ج ع ْلن اُُّّو إ بْ ر اه يم ُّ {ُُّّالن  ب  و ة ُُُّّّذ ر  ي ت ه م اُُّّيف  ُُّّو آل ُُُّّّو ن وًحاُُّّآد م ُُُّّّاْصط ف ىُُّّاّلل  ُُُّّّ}إ ن ُّ:ُُّّوقولهُُّّ،[26]احلديد:ُُُُّّّّو اْلك ت اب 

 

ُّ(.196ُّ-191ُّ/1«ُّ)ُّتفسيُّآايتُّأشكلت(ُّ»1)



ُّ.ُّ(1)ُّ«[33]آلُّعمران:ُُّّاْلع ال م ني {ُّع ل ىُّع ْمر ان ُُّّو آل ُُّّإ بْ ر اه يم ُّ
ُّوبعده،ُُّّالوحيُُّّقبلُُّّحمروًساُُّّحمفوظًاُُّّزالُُّّ»ماُُّّأنهُُّّتدلُُّّبعثتهُُّّقبلُُّّوسلمُُّّعليهُُّّهللاُُّّصلىُُّّاملصطفىُُّّوسية

ُُّّعلىُُُّّّذلكُُُّّّوكانُُّّالوحي،ُُّّقبلُُّّقريشُُّّذابئحُُّّمنُُّّأيكلُُّّكانُُُّّّأنهُُّّندريُُّّفبالضرورةُُّّذلك،ُُُّّّجوازُُّّاحتملُُّّولو
ُُّّنزلُُّّأنُُُّّّإىلُُّّاإلابحةُُُّّّعلىُُّّكانتُُّّاخلمرةُُُّّّأنُُُّّّكماُُُّّّاآلية،ُُّّنزولُُّّبعدُُّّابلتحرميُُّّذابئحهمُُّّتوصفُُُّّّوإّناُُّّاإلابحة،ُّ

ُُّّمنُُُّّّالتشريعُُّّوقبلُُّّوبعدهُُّّالوحيُُّّقبلُُّّمعصوًماُُّّكانُُّّأنهُُّّفيهُُّّريبُُّّالُُّّوالذي.ُُّّأحدُُّّيومُُّّبعدُُّّابملدينةُُّّحترميها
ُّومنُُُّّّابألزالم،ُُّّواالستقسامُُّّلوثن،ُُّّوالسجودُُّّوالسكر،ُُّّوالكذب،ُُّّوالغدر،ُُّّاخليانة،ُُُّّّومنُُّّقطًعا،ُُّّالزىن

ُُّّقومهُُُّّّمعُُّّعرفةُُّّيومُُّّيقفُُُّّّكانُُُّّّوالُُّّعرايًن،ُُّّيطوفُُّّيكنُُّّفلمُُّّالعورة،ُُّّوكشفُُّّاللسان،ُُّّوبذاءُُُّّّوالس ف ه،ُُّّالرذائل،
ُُّّالُُُّّّكانُُّّألنهُُُّّّ؛تبعةُُّّعليهُُّّكانُُُّّّملاُُّّذلك،ُُّّمنُُّّشيءُُّّمنهُُّّبداُُّّلوُُّّحال،ُُّّوبكل.ُُّّبعرفةُُّّيقفُُّّكانُُّّبلُُّّمبزدلفة،
ُّ.ُّ(2)ُّتسليًما«ُّوسلمُّعليهُّهللاُُّّصلىُُّّمنهُّذلكُُّّوقوعُّأتّبُُّّالكمالُّرتبةُُّّولكنُّي عر ف،

ُّابنُُُّّّيقولُّذلكُُّّويفُّتلك،ُّالكمالُّرتبةُّنلُّقدُّاألنبياءُّمنُّنيبُّكلُُّّيكونُّأنُُّّمنهُّيلزمُّالُّذلكُّأنُّغي
ُّوظهرتُُُّّّ،ملولدهُُّّالعاملُُّّوتغيُُّّ،اخليُُّّعالماتُُُّّّفيهُُّّظهرتُُُّّّولدُُّّحنيُُّّمنُُّّوسلمُُّّعليهُُّّهللاُُُّّّصلىُُّّ»وكانُّ:ُُّّتيميةُّ
ُُّّاألنبياءُُّّأفضلُُّّفإنهُُُّّّ،نيبُُّّلكلُُّّمثلهُُُّّّيكونُُُّّّأنُُُّّّجيبُُّّالُّلهُُُّّّجرىُُّّالذيُُّّهذاُُُّّّلكنُُّّ،ُّنبوتهُُُّّّدالئلُُّّمنُُّّكثيةُُُّّّأمور

ه ُُّّواملراتبُّاملنازلُّألعلىُّعبدهُّأه ل ُُّّإذاُّسبحانهُّوهللاُّ،آدمُّولدُّوسيد ُّ.ُُّّواملنزلةُُّّاملرتبةُّتلكُُّّقدرُّعلىُّراب 
يُُُّّّكانُُّّإنُُّّيلزمُُّّفال ُُّّنيب  ُُُّّّكل ُُُّّّيك ون ُُُّّّأنُُّّوكبيهاُُّّصغي هاُُّّوالفواحشُُّّاإلمثُُّّكبائرُُّّمنُُّّمعصوًماُُّّالنبوةُُّّقبلُُّّن يب 
ُّمنُُُّّّع ر فُُّّفماُُّّكذل ك،ُُّّنيب  ُُُّّّكلُُّّيكونُُّّأنُُّّالنبوةُُّّقبلُُّّقومهُُّّشركُُّّإليهُُّّب  غ ض ُُُّّّقدُُّّهللاُُّّكانُُّّإذاُُّّيلز م ُُُّّّوالُُّّكذل ك،

ُُّّمينعُُُّّّوالُُّّذلك،ُُُّّّدونُُّّكانُُّّإذاُُّّغي هُُّّأخبار ُُُّّّمنُُّّر و ي ُُُّّّماُُّّت  ن اقضُُّّالُُّّوفضائل هُُّّوسلمُُّّعليهُُّّهللاُُّّصلىُُّّنبي  ن اُُّّحال
ُُّّالشرائعُُُّّّيفُُّّفض ل ه مُُّّكماُُُّّّبعض،ُُّّعلىُُّّالنبينيُُُّّّبعضُُّّفضلُُّّهللاُُُّّّولكنُُّّوسلم،ُُّّعليهُُّّهللاُُّّصلىُُّّبنبيناُُُّّّذلكُُُّّّكون

 .ُّ(3)ُّاعتباره«ُّجيبُّأصلُّفهذاُّواألمم،ُّوالكتب
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