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   :والصغائر الكبائر  من ةالنبو   بعد األنبياء عصمة: الثانية املسألة
 :  األشعرية عند ةس  الخ  وصغائر الكبائر من األنبياء عصمة: أوًل 
  وإصابة   ابهلل،  الكفر  عن  منّزًها  يكون   أن  صفته  »ومن:  األنبياء  أحكام  يف  الباقالين  ابن  القاضي  قال
 . (1)إرساله« بعد الذنوب  من سخيف   ُمسقط   وكل الفجور،

 أمجع   ما  كلّ    وعن  اإلرسال،  بعد  سبحانه  ابهلل  الكفر   مواقعة  عن  ُمنّزًها  يكون  أن  َحّقه  »ومن:  وقال
 وحنوها   والشرب   والسرقة  والزن   القتل  حنو   املوبقات،   والذنوب   القاذورات   من  همن  يقع   ال  أنه   على  املسلمون

 . (2)للقدر« املسقطة الصغائر من
  منها   األنبياء  عصمة    فتجب  الداينة   وقلة  ابلسقوط  املؤذنة   الفواحش  »أما:  (478)ت    اجلويين  قالو 

   .(3)«إمجاًعا
  بعد  األنبياء   على  الكبائر  جّوز   من  الناس  »ومن:  (543)ت    العريب  ابن  بكر  أبو  القاضي  وقال
  ر يطهّ    وهللا  سق،الف    طريق  على  ابطاًل   منهم   أييت  ما   يكونَ   أن   نيؤمَ   وال  النبوة،  بطليُ   وذلك   الرسالة،
 . (4) برمحته« امللة قواعد عن  نيالذابّ  من وجيعلنا ة،ل  املض   األوضار هذه عن عقائدن

 .(5) املوبقات« والكبائر الفواحش من األنبياء عصمة على املسلمون  أمجع»: عياض القاضي وقال
  عليهم   األنبياء  أحكام  »ومن:  اإلرشاد  من  اختصرها  اليت  عقيدته   يف  (574)ت    السالجلي  وقال

 . (6)«إمجاًعا  الكبائر من ذلك سوى وعما عقاًل، املعجزة مدلول يناقض عّما العصمة وجوبُ  السالم
 

  (.463 / 4)  املسرتشدين«   »هداية  (1)
 (. 250-249  / 3)  األنصاري   القاسم  أليب  اإلرشاد«  »شرح   (2)
  (. 356)ص:   »اإلرشاد«  (3)
 (. 371-370)ص:    االعتقاد«  يف   »املتوسط   (4)
 (. 144 /2)   املصطفى«   حبقوق ابلتعريف   »الشفا  (5)
 (. 130)ص:    للمقرتح  الربهانية«  العقيدة   »شرح   (6)
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  إثباهتا   فمرجع  الداينة  وقلة  العدالة  لسقوط  املؤدية  الكبائر  من  معصمته  »وأما:  السبيت  مخري  ابن  وقال
   .(1)ه«رق  بَ  إال فيه مدفع ال الذي املتواتر اإلمجاع  وهو السمع، إىل

 العمد  حالَ    بني  يفرق  ومل  اخلسة،  وصغائر  الكبائر،  من  عصمتهم  على  اإلمجاع  احلاجب  ابن  وحكى
 . (2)والسهو
  على   فاقاالتّ    فحكى  سهًوا   أما   عمًدا،  الكبائر  امتناع  على  اإلمجاعَ   اآلمدي  احلسن  أبو  قصر  وقد
 من   دهتعم    عن  عصمتهم  وجوب   على  ةواألئمّ   قوناحملقّ    فقات    فقد  الكبائر  من  كان  ما  »أما:  قال  جوازه،

  عليهم   جّوز  إذا  فإنه  عليهم  الكفر  جّوز  ومن  احلشوية،  غري  ذلك   يف  خيالف  ومل  أتويل،  وال  نسيان  غري
  فقد   خطأ   التأويل  أو   النسيان  سبيل  على  الكبرية  فعل  كان   إن  وأما  ابلتجويز.   أوىل  الكفر  دون  فما  الكفر

 . (3) للروافض« خالفًا جوازه، على فقات  
  خطأ   أتويل  أو   نسيان    عن  الكبرية   فعلُ   كان  »وإن:  فقال  ذلك   يف  اآلمدي    األصفهاين    الشمس  وتبع

   .(4) أيًضا« نسيانً   الكبرية وقوع منعوا فإهنم الشيعة، إال جوازه على الكل   فقات   فقد
  ،(5) ذلك   ضدّ    على  فاق االتّ    حكى  غريه  أبنّ   السهو  مسألة  يف  فاقاالتّ    حكاية  زكري  ابن  وأبطل

   .(6) سهًوا  الكبائر امتناع على االتفاقَ  ذلك  على بناءً  السنوسي   وحكى
:  قال عياض، القاضي عن قّدمناه الذي اإلمجاع هو السنوسيّ  معتمدَ  أن (1102)ت  اليوسي وذكر

 ،إمجاع  مطلًقا  منهم  اخلسة  وصغائر  الكبائر  امتناع  أن    كالمه  من  فظهر  غريه،  وال   ابلعمد  ذلك   ديقيّ    »ومل

 

  (. 308)ص:    العقائد«   علم  يف  املراشد   »مقدمات   (1)
 (. 102 /2)   احلاجب«  ابن  خمتصر   عن   احلاجب   »رفع   (2)
 (. 171  / 1)  األحكام«   أصول  يف »اإلحكام  يف وحنوه   (، 145-144  / 4) األفكار«  »أبكار  (3)
 (.500 /1)  املنهاج«   »شرح   (4)
 (. 372)ص:    احلاجب«   ابن عقيدة   شرح   الطالب  »بغية  (5)
 (. 574)ص:   الكربى«   العقيدة   »شرح  (، 324)ص:   املريد«  كفاية  شرح  يف   السديد  »املنهج  (6)
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   .(1)«وغريه  احلاجب  كابن  اإلمجاع عياض غري أطلق وقد اآلمدي، على املصنف ردّ  وبذلك 
  غريه  لطريق  ملعارضته  ؛واخلطأ  عدالبُ   غاية  يف  اآلمديّ   نقله  »وما:  (916)ت    التونسي  البكي  وقال
   .(2) تها«بصح   املقطوع

 جبواز   -(418)ت    اإلسفراييين   إسحاق  أليب  خالفًا -  األشاعرة  مجهور  قولُ   اآلمدي  مستندَ   ولعل  
  ذلك. عن سهًوا  الكبائر إتيان خروجَ  يذكروا ومل  األنبياء، على السهو

  املعتزلة  وقالت    مسًعا،  امتناعه   على  واألكثر  اجلمهور،  هعَ ن َ فمَ   عمًدا  الكبائر  »أما:  اإلجيي  دالعضُ   وقال
  يف  (816)ت    اجلُرجاينّ   قال  .(3) األكثرون«  فجّوزه  سهًوا  وأما  عقاًل.  ذلك   ميتنع:  أصوهلم  على  بناء

 .(4) خالفُه« »واملختار: شرحه
  دتعم    عن  معصومون  »وكذا:  فقال  املسألة  يف  األقوال  حكايته  يف  العضدَ   التفتازاينّ   السعدُ   وتبع
 سهًوا  وأما  العقل،  أو  معالسّ   بدليل  امتناعه  أنّ   يف  اخلالف  وإمنا  للحشوية،  خالفًا  اجلمهور  عند  الكبائر

 . (5)األكثرون« هزَ فجو  
   سهًوا.  هاوصغائرَ  هاكبائرَ   املعاصيَ  األنبياء إتيان يف ذكره سيأيت  اختيار   «احملصول» يف الرازي وللفخر

 وهنم سمّ يُ   من  إال  الكبائر  جتويز  يف  خمالًفا  يذكرون  ال  فإهنم  املسألة  يف  اإلمجَاع  َحَكُوا  أن  بعد  واألشاعرةُ 
   ذلك. يف ألفاظهم تقّدمت وقد ابحلشوية،

  هللا   ذكر  وما   الفواحش،  ماسي    ال   الكبائر   من  تنزيههم  على  املسلمني  »ومجهور :  تيمية  ابن  قول  وسيأيت
ُ   ما  يوسف   قصة  يف  ذكر  بل  الفاحشة،  عن  فضاًل   كبريةً   نبّ    عن  تعاىل  والفحشاء  السوء  يصرف  أنه  يُبنيّ 

 

 (. 351  / 3)   السنوسي«  كربى   شرح  على  اليوسي   »حواشي  (1)
 . (248)ص:    احلاجب«   ابن  عقيدة  تضمنته  ملا  املطالب  »حترير  (2)
  (. 349 /3)   السنوسي«  كربى   شرح على   اليوسي  »حواشي  :وانظر  (. 359)ص:   »املواقف«  (3)
 (.289 /8)   املواقف«  »شرح   (4)
 (. 359)ص:    النسفية«  العقائد  »شرح   (5)
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 . (1) املخلصني« عباده عن
 ةُ األشعريّ   »وذهبت  :  قال  حيث  لألشعرية  الكبائر  جتويزَ   نسبته  يف  الرافضي  احلّلي   املطهر  ابن  أخطَ وأَ 

 . (2) والكذب« الكفر إالّ  ،والكبائر الصغائر عليهم جيوز أنّه إىل واحلشوية
 :  األشعرية عند الصغائر من األنبياء عصمة: اثنًيا

 :  األشعرية  عند الصغائرمن  األنبياءعصمة  ف  قوالاأل حكاية ف  طرق ال  -1
 :  وسهًوا عمًدا األنبياء  على الصغائر جتويز   األشعرية  أكثر  إىل ينسب من  طريقة: األوىل الطريقة

  جّوزت   قد  أليس :  قالوا  »فإن :  قال  حيث   الباقالين  ابن   بكر  أبو   القاضي  عليها  سار   من  أول  من
  منهم   األكثرون   قال:  فيه  أصحابنا  اختالف   سنذكر:  قلنا  النبّوة؟  حال  ويف  التحرمي  بعد  منهم  الصغائر

  يف   وتقدح  تعاىل،  هللا  عن  البالغ   تفسد  اليت  الذنوب   إال  النبّوة   حال   يف  ابلتجويز  الطوائف  من  غريهم  ومن
   .(3) كبائر«  ىتسم   اليت وهي منهم،  تقع ال أهنا على األمة أمجعت اليت الذنوب  وكذلك  املعجزات، داللة

 عرفة   وابن  ،(4)األصول  خمتصره  يف  احلاجب  ابن  عمرو  أبو  تلميذه  وتبعه-  اآلمدي   احلسن  أبو  وذهب
  اتبعو   األشعرية،  ألكثر  األنبياء  على  ائرالصغ  بتجويز  القول  نسبة  إىل  -(5)الكالمي  خمتصره  يف  (803)ت  
 .(6) النسبة تلك  يف اآلمدي   تيمية  ابنُ 

: ذلك   وحنو  اخلصام  يف   ندرة  سفة    كلمة  أو  كنظرة    سةاخل    صغائر  غري  يف  اآلمدي  احلسن  أبو  قال
   .(7)للشيعة« خالفًا سهًوا،   أو عمًدا جوازه على املعتزلة  وأكثر أصحابنا أكثر اتفق امّ  »فهذا

 

 (. 426  / 2)  النبوية«   السنة  »منهاج  (1)
 (. 155)ص:   االعتقاد«   جتريد  شرح  املراد  »كشف  (2)
 (. 263-262  /3)   اإلرشاد«  »شرح   ينظر:  (3)
 (. 477 / 1)  املختصر«  »بيان:  انظر  . ذلك  يف األصفهاين   الشمس  وتبعه  (4)
 (. 956)ص:    الكالمي«  »املختصر  (5)
 (. 319 /4)  الفتاوى«   »جمموع   (6)
 (. 171 /1)   األحكام«  أصول  يف   »اإلحكام   يف   وحنوه   (،146  / 2) األفكار«  »أبكار  (7)
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 عليهم   جيوز  فلم  فر ق  من    احلشوية  »ومن:  فقال  (715)ت    اهلندي  الصفيّ   الطريقة  هذه  على  وسار
  وعليه   وسهًوا،  عمًدا  غريمها  زوجوّ   ،ونسيانً   أتوياًل   أو  اعمدً   ةحببّ   كالتطفيف  رة، املنفّ   الصغائر  وال  الكبائر
ن ـا األكثر    . (1) «املعتزلة ومن مخ

  هذا   من  يكون  ال  »وما:  ةاخلسّ   صغائر  حكم  ذكر  أن  بعد   فقال  األصفهاين  الشمس  عليها  وسار
  اعمدً :  أي  ،مطلًقا  جوازه  على  فاألكثرون   الغضب  حالة  يف  ندرة  هسفَ   كلمة  أو  كنظرة  القبيل

 .(2) وسهًوا«
حقّ قون،  ومنعها   ، األكثرون  فج و ز ها  الصغائر   يف  »واختلفوا:  (676)ت    النووي   وقال

ُ
 وقطعوا  امل

 . (3) فيها« الواردة الظواهر لواوأتوّ  منها،  ابلعصمة
  عمًدا  فجو زها  فيها   ة خسّ   ال  اليت  الصغائر  »وأما:  ُكربَاه  شرح  ويف  اجلزائرية  شرح  يف  السنوسي  وقال

 . (4) «األكثرون وسهًوا
  وإىل   عمًدا،  األنبياء  على  الصغائر  جتويز    األشعرية  أكثر  إىل  ينسب  من  طريقة:  الثانية  الطريقة

 :  سهًوا هاجتويز   مجيعهم
يف    األوىل،  الطريقة  من  قريبة  طريقةال  وهذه معها  وختتلف  العمد،  يف  معها  فتنسب   ، سهوالفتت فق 

 .هممجهور  بينما تنسبه الطريقة األوىل إىل القول جبواز وقوع الصغائر من األنبياء سهًوا إىل مجيع األشاعرة،
  وأما   اجلبائي،   إال  (5) اجلمهور   فجّوزه   عمًدا  الصغائر  »وأما:  قال  حيث  اإلجيي  العضد  طريقة  وهذه

 

 (. 230( »الرسالة التسعينية يف األصول الدينية« )ص: 1)
 (.500 /1)  املنهاج«   »شرح   (2)
 (. 205  / 10)  املفتني«  وعمدة  الطالبني   »روضة   (3)
 (. 575-574)ص:   الكربى«   العقيدة   »شرح  (، 324)ص:   املريد«  كفاية  شرح  يف   السديد  »املنهج  (4)
 ما   خالف   أيًضا،   عمًدا   والصغرية  سهًوا،  الكبرية   جواز   على  األكثرين  أبن  تصريح   »وفيه:  العبادي  قاسم   ابن  قال   (5)

 العضد   ذكره  ما  محل  ينبغي  إنه  : الكمال  قول  على  ريعكّ    ما  وذلك  فيهما،  احمللي(  )اجلالل   الشارح  كالم  عليه  دل
 جواز   نقل  املواقف  يف  تصرحيه  فإن  السهو،  على  األكثرين  عن  نقاًل   الصغائر  جواز  إطالق  من  املختصر   شرح   يف
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  عليه  هوا ينب    أن  بشرط:  اجلاحظ  وقال  لقمة،   أو   ةحبّ   كسرقة  اخلسية،  الصغائر  إال   فاقًا،اتّ   جائز   فهو   سهًوا
   .(1)نقول« وبه املتأخرين، من كثري  فيه تبعه  وقد عنه، فينتهوا

  للجبائي   خالفًا  اجلمهور،  عند  عمًدا  فيجوز  الصغائر  »وأما:  فقال  التفتازاين  السعد  ذلك   على  وتبعه
  احملققني   لكنّ   حببة،   والتطفيف  لقمة،  كسرقة  اخلسة  على  يدلّ   ما  إال  ابالتفاق،  سهًوا   وجيوز  وأتباعه.
 . (2) عنه« فينتُهوا عليه هوايُنبّ  أن اشرتطوا

 . (3)(889)ت  قاوان  ابنُ  أيًضا العضدَ  وتبع
:  قال  حيث  واحدةً   اآلمدي  وطريقةَ   طريقته  جيعل  مبا  »اتفاقًا«  :العضد  قول  اجلرجاين  الشريف  وشرح

 . (4)املعتزلة«  وأكثر أصحابنا أكثر »بني
 على  املشايخ   »وبعض:  بقوله  سهًوا  الصغائر  جواز  على  االتفاقَ   التفتازاين  حكاية   الفرهاري  واعرتض

  سهًوا،   الصغائر  منع   على  يدلّ   ما   عياض   القاضي  كالم   من  وذكر  .(5) نظر«  حمل    االتفاق   فدعوى  املنع، 
  ينافيه   فال  مجهورهم،   أو  منياملتقدّ    إمجاع   املراد   »أبن   التفتازاين  كالم  (1014)ت    القاري   علي  املال   هَ ووج  

 الكبائر  عن  معصومون  أهنم:  عياض  والقاضي  الشهرستاين  الفتح  وأيب  إسحاق  أيب  األستاذ  عن  املنقول
 . (6) السبكي« واختاره سهًوا،  أو عمًدا والصغائر

 :  الصغائر منع    األشعرية أكثر  إىل ينسب من طريقة:  الثالثة الطريقة
 . اجلويين احلرمني وإمام اإلسفراييين إسحاق أبو األستاذ عليها سار ومن ،األوىل الطريقة عكس وهي

 

 (. 227  / 3)   البينات«  »اآلايت  املختصر«.  شرح يف مبا  اإلطالق   إرادته  يف   صريح  اجلمهور   عن  عمًدا   الصغائر
 عليه  جرى   ما   على   جرى   فقد  ( 290  / 2)  احلاجب«   ابن   خمتصر  على  »شرحه  يف   أما  (، 359)ص:    »املواقف«  (1)

 األوىل.   الطريقة  وهي  املختصر،   يف   احلاجب   ابن
 (. 359)ص:    النسفية«  العقائد  »شرح   (2)
 (. 98)ص:    العضدية«   العقائد  »شرح   (3)
 (.290 /8)   املواقف«  »شرح   (4)
 (. 605)ص:   النسفية«  العقائد  شرح   شرح   »النرباس  (5)
 (. 53)ص:   األمال«   لبدء  املعال   »ضوء  (6)
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 غري  ذلك   أن   األكثرون  عليه  والذي  فالصحيح  الصغائر؛   يف  »واختلفوا:  اإلسفراييين  إسحاق  أبو  قال
   .(1) املقالة« هلذه  أصل وال جتويزها، إىل بعضهم  وصار عليهم، جائز

  نعنيه   الذي  ولكن  ، اآلن  له  لسنا  كثري  كالم    أوال  إثباهتا  ففي  الصغائر  »وأما:  اجلويين  املعال  أبو  وقال
  احلق أئمة إليه صار  والذي ...العدالة نعت عن وانسالله منه صدر من فسقَ  نيتضمّ  ال ما الصغائر بذكر

  إليه   ذهب  فالذي  ذلك؛  يف  السمع  من  ىاملتلق    يف   وترد ُدوا  عقاًل،  الرسل  عن  صدورها  ميتنع  ال  أنه
 . (2)«منهم  تقع  ل أهنا األكثرون 

 :  عمًدا الصغائر منع  على التفاق  حيكي من طريقة: الرابعة الطريقة
 على  الصغائر  بتجويز  القول  نسبة   يف  األصول  خمتصره  يف  اآلمدي    ه شيخَ   ع اتبَ   احلاجب   ابن  أنّ   تقّدم

  األشاعرة   اتفاق   حكايةَ   الشراح  بعضُ   منه  مفه    كالًما  ذكر  عقيدته  يف   أنه  غري  األشاعرة،   جلمهور   األنبياء 
  بعد   الصغائر  »ومن:  األنبياء  منهُ   عصم  ما  ذكره  يف  فقال  عمًدا،   األنبياء  على  الصغائر  جتويز  عدم  على
 .(3) سهًوا« عليهم جوزها  ملن خالفًا مطلًقا، النبّوة

  عنهم   الصغائر  امتناع  على  االتفاق  حصول  هنا  املصنف   كالم  »وظاهر:  التلمساين  زكري  ابن  قال
 عرفة.  ابن الشيخ وكذا سهًوا،  أو عمًدا األكثر عن اجلواز األصلي خمتصره يف نقل وقد عمًدا،

  الصغائر  إال  اتفاقًا   فجائزة  سهًوا  وأما  اجلمهور،   فجّوزه   عمًدا  الصغائر  وأما:  املواقف  صاحب  وقال
 اخلسيسة.

  منعوا وأصحابنا: قال فإنه املصنف، كالم  لظاهر موافق طوالعه يف البيضاوي الدين نصر كالم  وظاهر
   .(4) سهًوا الصغائر وجوزوا مطلًقا، الكبائر

  زوا جيوّ   مل  أهنم  على  اخلطاب   بدليل  ويدلّ   العموم،  بظاهره  يفيد   الذي   املضاف  اجلمع  هذا   ترى  فأنت

 

 لإلسفراييين.  »املختصر«   كتاب  عن  (252  / 3)  اإلرشاد«   »شرح  يف األنصاري  القاسم  أبو نقله  (1)
 (. 182)ص:  « يف أصول الفقه  »الربهان  (2)
 (. 220)ص:   واملتأخرين«  املتقدمني   أفكار   »حمصل   (3)
 (. 209)ص:   األنوار« »طوالع  يف البيضاوي  كالم   (4)
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   .(1)أعلم« وهللا  االتفاق، يف  ظاهر وهو عمًدا، الصغائر
 مسألة   يف  االتفاق  حكاية   من  زكري  ابن  فهمه  ما  احلاجب  ابن  كالم  من  التونسي  البكي  يفهم  ومل

 أعلم. وهللا حمتملة ، احلاجب ابن وعبارة  ،(2) خالفًا فيها أن   فذكر عمًدا، الصغائر
 مطلًقا،  الكبائر  منعوا  »وأصحابنا:  قوله   فهو  زكري  ابن  ذكره  الذي  (685)ت    البيضاوي  كالم  وأما
  والنظام  اجلُب ائي  »ومنع:  فقال  زكري  ابن  فهمه  ما  عرفة  ابن  منه  فهم  فقد  ، (3) سهًوا«  الصغائر  وجوزوا

 . (4)«غري ه ألصحابنا البيضاوي  ي عز   ومل عمًدا،  اهلمة( وسقوط اخلسة )صغائر
  إىل   األنبياء  على  الذنب  جنس  جبواز  يقول  من  ينسب  أنه  منه  يفهم  أن  ميكن  ما  تفسريه  يف  كالمه  ويف
 عصمة  عدم  على  القصة  هبذه  احلشوية  كتمتس    »وقد:  السالم  عليه  آدم  قصة  عند  قال  حيث  احلشوية
 األنبياء.  على الصغائر زي جموّ   أدلة هي به استدلّ  ما وبعض ،(5)والسالم« الصالة عليهم األنبياء

  حيث   املسألة  هذه  يف  األقوال  حكايته  يف  (806)ت    العراقي  الفضل  أبو  عليها  سار  الطريقة  وهذه
 والقاضي  ينياإلسفراي  إسحاق  أبو  األستاذ  فمنعه  سهًوا؛  الصغرية  وقوع  جواز  يف  اختلفوا  »وإمنا:  قال

 ظاهرهف  ،(6)املتكلمني«  من  كثري  وأجازه  به،  هللاَ   ديننَ   الذي  وهو  السبكي،  الدين  تقي  واختاره  عياض،
   عمًدا. منعها على اتفاقهم

  قول  مآالت  ذكر عند منه  أعجبُ  هو ما فسيأيت املسألة، هذه يف عنهم يوجد ما أبعجبَ  هذا وليس
  من   مجاعة    هازَ و  فجَ   الصغائر  »وأما:  عياض  القاضي  قول  اإلمجاع  هذا  نقض  يف  ويكفي  فيها،  املتأخرين

 

 (. 372)ص:    احلاجب«   ابن عقيدة   شرح   الطالب  »بغية  (1)
 (. 248)ص:    احلاجب«   ابن  عقيدة  تضمنته  ملا  املطالب  »حترير  (2)
 (. 372)ص:    احلاجب«   ابن عقيدة   شرح   الطالب  »بغية  (3)
 (. 957-956)ص:    الكالمي«  »املختصر  (4)
 (. 71 /1)   البيضاوي«  »تفسري  (5)
 »لوامع   يف  السفاريين  ونقله  (،349)ص:    احلنفي«  العز  أيب  ابن  »حمنة  ضمن  احلنفي«  العز  أيب  ابن  على  »الرد  (6)

 (. 305-304 /2)  البهية«  األنوار
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 .(1) «واملتكلمني واحملدثني الفقهاء من وغريه الطربي جعفر أيب مذهب وهو ،األنبياء على وغريهم السلف
 : والسالم  الصالة عليهم  األنبياء على الصغائر حكم ف  األشعرية بعض اختيارات -2
 : اإلسالم  علماء أكثر قول وهو  ،مطلًقا الصغائر جواز -أ

 اإلقرار  من  معصومون  إهنم  :يقولون  عليهم  الصغائر  جبواز  يقولون  الذين  »اجلمهور :  تيمية   ابن  قال
  وإمجاع   واحلديث  القرآن  أن   مع  ، ابخلواتيم  األعمال  فإنّ   ؛ كماهلم  فيه   مبا   إال  وصفوهم  فما   وحينئذ   عليها،
 . (2)األصل« هذا  تقرير يف معهم السلف

  ومجيع   اإلسالم  علماء  أكثر  قول  هو  الصغائر  دون  الكبائر  عن  معصومون  األنبياء  أبن  »القول:  وقال
 وهو  األشعرية،  أكثر  قول  هذا  أن  اآلمدي  احلسن  أبو  ذكر  كما  ،الكالم  أهل  أكثر  قول  إنه  حىت  الطوائف

  والتابعني   والصحابة  واألئمة  السلف  عن  ينقل  مل  هو  بل  والفقهاء،  واحلديث  التفسري  أهل  أكثر  قول  أيًضا
 . (3) القول« هذا يوافق ما إال واتبعيهم

 فإنه  اجلويين،  احلرمني  وإمام  الباقالين،  بكر  أبو  القاضي:  القول  هبذا  قالوا  الذين  األشاعرة  أبرز  منو 
 . (4) والغياثي والربهان  اإلرشاد: كتبه  يف ذلك  قرر

  تنفيها   فال  -عليه  الشرح  سيأيت  تفصيل  على-  الصغائر  من  املعدودة  الذنوب   »وأما:  اإلرشاد  يف  قال
 وال  إمجاع،   أو  نصوص    القواطعُ   إذ    إثباهتا،  على  وال  نفيها،  على  مسعي    قاطع    دليل    عندي  يقم  ومل  ،العقول
 يقَبلُ   وال  قطًعا  أصوهلا   تثُبتُ   اليت  والنصوص   األنبياء،   على  الصغائر  جتويز  يف  خمتلفون  الُعَلماء  إذ    إمجاع

   موُجودة. غريُ  التأويل فحواها
   عندكم؟ الظن على األغلب فما مظنونة،  املسألة  كانت  إذا: قيل فإن

 

 (. 328 /2) وسلم« عليه  هللا   صلى  املصطفى   حبقوق ابلتعريف   »الشفا  (1)
 (. 401-400  / 2)  السنة«   »منهاج  (2)
 (. 319 /4)  الفتاوى«   »جمموع   (3)
 (1451  /3)   »التحبري«  يف  احلنبلي  املرداوي  العالمة   أن  غري  هذا،  خالفَ   له  يعزو  األشعرية   من   أحًدا  أجد   ومل   (4)

  لإلرشاد.  ذلك  وعزا مطلًقا، املانعني  يف   فذكره   وهم
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  تعاىل   هللا  كتاب   من  آي  يف  األنبياء  أقاصيصُ   شه َدت   وقد  جوازُها،  عندن  الظن  على  األغلب:  قلنا
 .(1)ابلصواب« أعلم فاهلل ذلك. على

  إليه  ذهب  والذي   ،املرسلني  قصص  يف  مشهورة  ي  آ  أتويل  يف  وختبطوا  اضطربوا  »ث :  الربهان  يف  وقال
 .(2) منهم« بوقوعها رةمشع   والظواهر ، وإثبااتً  انفيً  ذلك  يف قاطع الشرع يف ليس أنه لوناحملصّ  

  وآيُ   الذنوب،  صغائر  عن  األنبياء   عصمة  جتبُ   ال  أنه   به   دينُ نَ   الذي   »مذهبُ َنا :  الغياثي  يف  وقال
  االستغفار  يف   أعمارهم   استوعُبوا   منُهم،   كانت   َهنات    على   ابلتنصيص   مشحونة    النبيني   أقاصيص   يف   القرآن 
   .(3) منها«

 هذا  ف   القاضي  اختاره  ما  وهذا»:  اإلرشاد  يف اجلويين  كالم  ساق  أن  بعد  األنصاري  القاسم  أبو  قال
 . (4)«الباب

  عليهم،  جوازها   يف  فاختلفوا  الصغائر  »وأما:  فقال  ( 478)ت    املتول  سعد  أبو   ذلك   يف   اجلويين    وتبع
 القرآن،   يف  الظاهر  وهو  األنبياء،  قصص  يدلّ   وعليه  زها،جوّ   من  ومنهم  للعصمة،  حتقيًقا  نفاها  من  فمنهم

   .(5)وغريه« داود قصة مثل
  خالفًا   ،سهًوا   أو  عمًدا  إصرار  غري  من  فجائزة  فيها   ةخس    ال  اليت  الصغائر  »وأما:  زكري  ابن  قال

 

 (. 357-356)ص:    االعتقاد«   أصول  يف األدلة  قواطع   إىل   »اإلرشاد  (1)
 (. 182)ص:    »الربهان«   (2)
 (. 267-266)ص:    »الغياثي«   (3)
 (. 264 /2)   اإلرشاد«  »شرح   (4)
 وهي-  السالم   عليه  داود  »وقصة :  (961)ص:    الكالمي«   »املختصر   يف   عرفة   ابن  قال  (. 161)ص:    »الغنية«  (5)

  إليه  الزن  وإرادة  القتل  ذنب   نسبة  على   محلها  امتناع  على   يدل  ما  وبعدها  القصة   قبل  -{م  ص  اخلَ   أُ بَ ن َ   كَ اتَ أَ   ل  هَ وَ }
 أنه   -لفظه   شنيع  حذف  مع -  اختصاره   ما   تفسريها  يف   اآلمدي   وذكر   ذلك.  روايتهم  وكذب   احلشوية،   ذكره   كما 
 قتال   على  رهوأم    فأقدمه  غائبا،  وكان  حيان،  بن  أوراي   زوجة  وكانت   فأعجبته،  حسنها  أتمل   امرأة   على   بصره  وقع 

 فتزوجها«.   فقتل  ليتزوجها، قتله  رجاء  حصن 
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 . (1) األئمة« من واحد   غري نقل كذا  العمد، يف والنظام واجلّبائي مطلًقا، للشيعة
 :  ائيب  ال   مذهب وهو سهًوا، زهااوجو  عمًدا  الصغائر منع -ب

:  اجلبائي  قال  املعتزلة،  من  (303)ت    اجلبائي  اختيار   وهو  تبعه،  ومن  رازيال  القول  هذا  إىل  ذهب
  فيكون   ابلتأويل؛  الصغائر  إىل  القصد  جيوز  وإمنا  صغريًا،  أو  كبريًا  الذنب  إىل  القصد   النب  من  جيوز  »ال

 . (2)والسهو« اخلطأ جهة  على يقع ما مبنزلة
  معصومون   -عليهم  وسالمه  هللا  صلوات -  األنبياء  إن:  نقوله  »والذي:  األربعني  يف  الرازي  الفخر  قال

)ت    األرموي  وتبعه   .(3) فجائز«  السهو   سبيل  على  أما  ابلعمد،   والصغائر  الكبائر   من  النبّوة  زمان  يف
 .(6) (746)ت  واجلاربردي ،(5) البيضاوي و  ،)4)(682

  خسة   على  تدل  ال  اليت  الصغائر  عنهم  تصدر  أن   فيجوز  البعثة  بعد  »وأما:  األصفهاين  الشمس  وقال
   .( 7) النبوية« واألحاديث اإلهلية الكتب من املستفادة أحواهلم من يعلم سهًوا، النفس

  سهًوا،   ال  عمًدا  والصغائر  مطلًقا،  البعثة  بعد  الكبائر  منع  عندن  »واملذهب:  التفتازاين  السعد  وقال
   .(8) هون« فينتب   هونينب   بل يُقر ون، وال ونرّ يص   ال لكن

 

 (. 369)ص:    احلاجب«   ابن عقيدة   شرح   الطالب  »بغية  (1)
 (. 261 /3)   اإلرشاد«  »شرح   (2)
 (. 320)ص:   الدين«   أصول  يف »األربعني  (3)
 (. 313)ص:   األربعني«   »لباب   (4)
 املؤلف   قاله  »وما:  فيهو   (،6-5  / 2)  اجلزري  البن  املنهاج«  »معراجينظر:  و   .(184)ص:    األرواح«   »مصباح  (5)

 )الرازي(«.   اإلمام  اختاره  الذي   هو  )البيضاوي(
 (. 692 / 2)  الوهاج«   »السراج  (6)
 (. 452  / 3) العقائد«  جتريد  شرح   القواعد   »تسديد  (7)
 يف   التفتازاين   كالم   أن   ( 204)ص:    العضدية«   العقائد  »شرح   يف   الدواين   عى واد    (.51  / 5)  املقاصد«   »شرح   (8)

 يف   قاله   ما  فإن   تنافر،  »ال :  بقوله  حاشيته  يف  السيالكويت   وأجاب   الكالم،  هذا  ينافر  -قدمناه   وقد -  النسفية  شرح
 شرح   يف  كما األشاعرة،  حمققي  عند  املختار  للمذهب  بيان   عمًدا  الصغائر  من  عصمتهم  من   املقاصد   شرح
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 .(1) املواقف«  شرح يف كما  األشاعرة مذاهب خمتار القول »وهذا: الفرهاري وقال
 الكبائر   عن  معصومون  نبّوهتم  زمان  يف  األنبياء  أن   هو  عندن  »املختار:  للجرجاين  املواقف  شرح  وعبارة

ًدا« الصغائر وعن ُمطلًقا،    .(2)َعم 
  الصاحل  والسلف  احملّدثني  من  »واحملققون:  اجلرجاين  اختيار   نقل  أن  بعد  (908)ت    اينالدو    وقال

  فمحمول   عنهم  املعصية  بصدور  يشعر  وما  البعثة،   بعد  مطلًقا  والكبائر   عمًدا  الصغائر   عن  عصمتهم  على
   .(3)املقرّبني« سيئات  األبرار حسنات  فإنّ  األوىل، ترك على

  الكبائر   من  معصمون  »واألنبياء:  عقائده  يف  العضد  قولَ   قاوان  ابن  محل  االختيار  هذا  وعلى
 . (4)عمًدا« :»أي: قال والصغائر«

:  (916)ت    الشريف  أيب  ابن  للكمال   بشرحه  مزوًجا   (861)ت    احلنفي  اهلمام   البن  املسايرة  ويف
 وعن  ،مطلًقا  الكبائر  عن:  أي   )عنهما(  عصمتهم  وجوب :  أي   )العصمة(  السنة  أهل  جلمهور   »)واملختار( 

  عليه،   التنبيه  مع  سهًوا(  )أو   التأويل  يف  )خطأ(  املنفرة  غري  إتيان  كون  حال  املنفرة(  الصغائر  )إال  الصغائر
  غري   وكذا  مطلًقا،  عنها  معصومون   فهم  -ةاخلسّ   صغائر  وتسمى-  حبة  أو  لقمة  كسرقة  رةاملنفّ   الصغائر  أما
 . (5)عمًدا« ألجنبية  كنظرة    رةاملنفّ 

 أنه   غري  أيًضا،  احملصول  يف  األنبياء  من  سهًوا  كبرية(  أو  )صغرية  املعصية  وقوع  جوازَ   الرازي  اختار  وقد  
 .(6)التحصيل يف األرموي وتبعه سهًوا، كونه  على ويُنبهوا احلال يف روهيتذكّ  أن بشرط قيده

 

 »حاشيته يف  املطيعي الشيخ أقرهو  اجلمهور«. مذهب  عمًدا الصغائر جواز  من  العقائد  شرح يف ذكره  وما املواقف،
  الدردير«.  على

 (. 605)ص:   »النرباس«  (1)
 (.290 /4)   املواقف«  »شرح   (2)
 (. 204)ص:    عبده«   وحممد   السيالكويت  حاشييت   مع  العضدية   العقائد  »شرح   (3)
 (. 98)ص:    العضدية«   العقائد  »شرح   (4)
 (. 522)ص:    املسايرة«   شرح   »املسامرة   (5)
)ص:   لإلسنوي  السول«  »هناية   :وانظر  . (434  / 1)  احملصول«   من   و»التحصيل  ، (242  / 3)   »احملصول«   (6)



13 

 

 جبميع  ضعرتََ مُ  وهو ،(1)معهم اخلالف ونصب للماتريدية، القول هذا مجاعة  ابن الدين عزّ  نسب وقد
)ت   التفتازاين  نقلها  اليت  السهو  منع  على  االتفاق  حكاية   تصحّ   مل  لو  حىت  األشعرية،  من  ذكره  تقّدم  من

772)(2) . 
 :  الرافضة  عن املشهور وهو  مطلًقا، الصغائر منع ج.

 عن  مشهور  قول    وهو  منهم،  املتأخرون   سيما  األشاعرة  علماء  من  مجاعة    إليه  ذهب  القول  وهذا
  الرافضة.

 لذلك  قواًل   هموأعظمُ   مطلًقا  ابلعصمة  القول  األمة  طوائف   من  عنهم   قلنُ   من  »وأول:  تيمية  ابن  يقول
  من   إىل  ذلك   وينقلون  والتأويل،  والسهو  النسيان  سبيل  على  يقع  ما  حىت  ابلعصمة  يقولون  فإهنم  الرافضة،
 . (3)القاهرة« ملوك كانوا  الذين اإلمساعيلية ث عشر واالثين عليّ  بعصمة وقالوا ،إمامته يعتقدون
 :  (4) بذلك الرافضة  علماء صرح وقد
  أو  كان  اكبريً   ،والذنوب   املعاصي   من  شيء  عليهم  جيوز   ال:  اإلمامية  الشيعة  »قالت:  املرتضى  يقول

 . (5)بعدها« وال النبوة قبل ال ،اصغريً 
  من  اوسهوً   اعمدً   والصغائر  الكبائر  عن  معصوم  النب   أنّ   »عندن:  (681  بعد)ت    البحراين  ميثم  وقال

 . (6)العمر« آخر إىل الطفولية حني
 

250 .) 
 (. 91)ص:    األمال«   بدء   شرح   املعال   »درج  (1)
 (.. 53)ص:    األمال«  لبدء  املعال   »ضوء  يف   التفتازين   ابتفاق  مجاعة   البن   القاري  علي   املال   تعقب  انظر  (2)
 (. 320 /4)  الفتاوى«   »جمموع   (3)
( من الشيعة األوائل من قال بالف هذا القول كما نقله أبو احلسن األشعري يف »مقاالت اإلسالميني« )ص: 4)

تيمية حكايةَ ومبا حكاه األشعري تعق    . (56 ابن  اتفاقَ   ابن    ب  العصمة. »منهاج السنة«   املطهر  اإلمامية على 
(2 /394 .) 

 (. 2)ص:    األنبياء«  »تنزيه  (5)
 (. 125)ص:    الكالم«  علم   يف   املرام   »قواعد   (6)



14 

 

 الصغائر  عن  وبعدها  البعثة  قبل  معصومون  األنبياء   أنّ   إىل  اإلمامية  »ذهبت:  احللّ ي  املطهر   ابن  وقال
 . (1) كذلك«  الكبائر  وعن ،اوسهوً  اعمدً 

 فيحصل   ، الوثوقُ   ليحصل  العصمةُ   النب  يف  »وجيب:  (672)ت    الطوسي  النصري  قول  شرح   يف  وقال
  الذنوب   عن  عصمتهم  جتب  إنّه:  اإلمامية  قالت»:  عليه«  واإلنكار  وضدّ ها،  متابعته  ولوجوب   الغرُض،

 :  وجوه عليه والدليل وكبريها، صغريها كّلها
 حتصياًل   العصمة  فتجب  ابلعصمة،  حيصل  إمّنا  الس الم  عليهم  األنبياء  بعثة  من  الغرض  أنّ :  أحدها

 وهنيهم   أمرهم  يف  جوزوا  واملعصية  األنبياء  على  الكذب   جّوزوا  لو  إليهم  املبعوث   أنّ   ذلك   وبيان  للغرض.
  من   للغرض  نقض  وذلك   أوامرهم،  امتثال  إىل  ينقادون  ال   وحينئذ  ذلك،  فيها  ابتباعهم  أمروهم  اليت  وأفعاهلم
 البعثة. 

  النتفاء  ابطل  والثاين  ،ال  أو  متابعته  جتب  أن  فإّما  معصية  فعل  فإذا  متابعته،  جتب  النب    أنّ :  الثاين
  هذا   إىل  (وضّدها  متابعته  لوجوب ):  بقوله  وأشار   فعلها،  جيوز   ال  املعصية  ألنّ   ابطل  واألّول  البعثة،   فائدة

 اتباعه.  جيوز ال معصية الفعل كون  إىل وابلنظر ،متابعته  جتب انبي   كونه  إىل ابلنظر ألنّه ؛الدليل
  يستلزم  وذلك   ،املنكر  عن  النهي   وجوب   لعموم  عليه  اإلنكار   وجب   معصية  فعل  إذا   أنّه :  الثالث

 . (2) حمال« ذلك  وكلّ  ، عنه منهيّ  وهو ،إيذاءه
 عدم  مع  يكون  إمنا  الدرجة  ونقص  العقوبة  أن  »ومعلوم :  الشبهات   هذه  جواب   يف  تيمية  ابن  يقول

 ريب.   بال اإلصرار من معصومون وهم التوبة،
  ال   الكبائر  من  تنزيههم  على  املسلمني  ومجهور   الصغرية،   دون  الكبائر  بعض  يف  ى يتأتّ   إمنا  فهذا :  وأيًضا

  يبني   ما  يوسف  قصة  يف  ذكر  بل  الفاحشة،  عن  فضال  كبرية  نبّ   عن  تعاىل  هللا  ذكر  وما  الفواحش،   ماسيّ 
 املخلصني. عباده عن والفحشاء السوء يصرف أنه

 

  ابن   خمتصر   على   شرحه   وهو  (، 327-326  / 1)   له   الوصول«  »غاية  :وانظر  . (196)ص:    امللكوت«  »أنوار  (1)
  احلاجب. 

 (. 156-155)ص:    « االعتقاد  جتريد  شرح  يف املراد  كشف»   (2)
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 عنه.  وانهَ يُ  ومل عليه    وار  ق  أُ  فيما هبم  دىقتَ يُ  وإمنا
  حبال  منهم   جيوز  ال  الكذب   بل   جنس،   كل  منهم   جيوز   ال  أنه  ومعلوم  أجناس،   فالذنوب :  وأيًضا

 . (1)الصدق« مطلق ينايف ذلك  فإن  أصال،
:  له  قيل  جيوز؛  ال  ابلذنب  واالقتداء  مشروع،  هبم  االقتداء  أبن  ذلك   امتناع  على  احتجّ   »ومن:  ويقول

 ومل   يُنسخ،  ومل  عليه  أُقر وا  فيما   هبم  ىيقتدَ   إمنا  أنه  كما  عنه،  هنوا  فيما  ال  عليه،  وارّ ق  أُ   فيما  هبم  ىيقتدَ   إمنا
  ون يقرّ   وال  عنه   ينهون  ما  وقوع  مينع   ال  ، به  مأمورًا  مشروًعا  هبم  يالتأسّ   فيكون  وحينئذ  نسخ،   فيما   يُنَسه
   ابالتفاق. جيوز ال املنسوخ يف باعهماتّ  كان   وإن هذا، من وال هذا من ال عليه،

 عليه كنت  الذي األول: وقال آخر إىل شيء عن رجع إذا اإلنسان أن   تنفريًا أشد   النسخَ  أن يبني وما
 رجعت:  يقول  أن  من  عنه  النفور  إىل  أقرب   هذا  كان  به،  هللا  أمرين  َحق    عنه  ورجوعي  به،   هللا  أمرين  حق  
  عنه   ي وهني    حق  هبذا   يمر  أَ :  قال  من  وأما  هذا،  قال  من  حيمدون   كلهم  الناس  فإن   به،  هللا   أيمرين  مل  عما

 . (2)وغري هم« اليهود من أنكره من وأنكَرهُ  السفهاء، من كثري    عنه نَفرَ  ما  فهذا حق،
  ، رسوله  وسنة  هللا  كتاب   من  ةحجّ   هلم  ليس  الذنوب   من  التوبة  من  األنبياء  بعصمة  »والقائلون:  وقال

  آراء   تهم وحجّ   واملعتزلة،   كالروافض   األهواء  أهل  من  قوهلم  مبدأ  وإمنا  تها،وأئمّ   األمة  سلف   من  إمام  هلم  وال
 يُلق ي  َما  َعلَ َيج}ل  :  فيهم  هللا  قال  الذين  قلوهبم،  والقاسية  مرض  قلوهبم  يف  الذين  قول  جنس  من  ضعيفة

َية  َوٱل م َرض   قُ ُلوهب  م يف   لّ ل ذ ينَ  َنةً ف ت طََٰنُ ٱلش ي َقاق   َلف ي ٱلظ َٰل م نيَ  َوإ ن   قُ ُلوهُبُم َقاس   . [53: ]احلج {بَع يد ش 
 ولوال   مشروع،  أفعاله  يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  ابلنب  االقتداءَ   أنّ   (3) الفقهاء  من  وافقهم  من  وعمدةُ 

  ، والبيان  التوبة   من  بدّ   ال  بل  يُقر ون،  ال  أهنم  متقد    قد   فإنه  ضعيف،  وهذا  به،   االقتداءُ   جاز   ما  ذلك 
  ابالتفاق،   فيه  قدوةَ   فال  منه   واملتوب   عنه  واملنهي  املنسوخ  فأما  األمر،  عليه  استقر    مبا   يكون  إمنا  واالقتداء

 

 (. 427-426  / 2)  « النبوية  السنة  منهاج»  (1)
 (. 413  / 2)  « النبوية  السنة  منهاج»  (2)
 (،324)ص:    املريد«   كفاية  شرح  يف   السديد  »املنهج  يف   السنوسي  عنه  وأخذه  عياض،  القاضي  عمدة   هذا  (3)

 االستدالالت.   أحسنَ  (840 /2)  املريد«  »عمدة  يف   اللقاين   وجعله



16 

 

 .(1)بذلك« أوىل عليها يقرّ  مل اليت  فاألفعال فيها  قدوةَ  ال املنسوخة األقوال كانت  فإذا
  حملّ   يف  داللتها  نأ  تعلم   وأنت»:  للفخر  تبًعا   عليها  وزاد  االستدالالت    هذه  أورد  أن  بعد  العضد  وقال

 . «ابلقوية ليست عمًدا  الصغرية عنو  سهًوا، الكبرية عن عصمتهم وهي النزاع
 القصد  يف  ويشرتط  سهًوا،  ال  قصًدا  عنهم  يصدر  فيما   جيب  منا إ  باعاالتّ   فإن»:  شرحه  يف  رجايناجلُ   قال

  سهًوا.   الكبرية   ومع  عمًدا،  الصغرية  يف  له  ثبوت   ال  الذي   سقالف    على  مبين    الشهادة  ورد    عنه.  ينهان  ال  أن
 جمتنب  عن  معفو ة    عمًدا  النادرة  والصغرية  الساهي،  دون   للكبائر  املتعمد  حقّ   يف  جيب  مناإف  الزجر  وأما

 . (2) «الدالئل سائر يف ابلتأمل وعليك  الكبائر.
 وجوب   ألن    ؛حبث  حمل    الوجوه  هذه  من  املطلوب   وحصول»:  إيرادها  بعد   التفتازاين  السعد  وقال

 واستحقاق  .طبع  الو   بزلة   ليس  فيما  ابجلملةو   األحكام،  تبليغو   ابلشريعة  قيتعل    فيما  هو  إمنا  االتباع
  املنع و   الزجر  ولزوم  .ورجوع  إنبة  غري  من  صغرية  على  إصرار   أو  بكبرية،  يكون  إمنا  الشهادة  ورد    العذاب 

  بل   النب،  به  ىيتأذّ   فال  ذلك   ومع  اإلنبة،  وعدم  د التعم    تقدير  على  هو  إمنا  واللوم  العذاب   واستحقاق
 . يبتهج 

  أغواهم   الذين  من  وال  ، اإلطالق  على  الظاملني  من  املرء  عد  يُ   ال  اعمدً   ولو   صغرية  أو   اسهوً   كبرية  ومبجرد
 وترك   فعل  كلّ   لعموم  اخلريات   كون  تقدير  وعلى  . اإلنبة   مع  سيما  الشيطان،  حزب   من  وال  الشيطان،
  أو   اسهوً   سيما  ،آخر  عن  ذنب  صدور  ينايف  ال  األخيار  زمرة  من  البعض  كون  أو  إليها  البعض  فمسارعة

   .التوبة مع
  هو  ما  على  اعمدً   ة املنفر   الغري  الصغرية  أو  اسهوً   الكبرية   نفي  على  املذكورة  الوجوه  فداللة  وابجلملة

   .(3) «نظر حمل   املتنازع
 من   بصدده  حنن  ما  إىل  فلنرجع  عنها؛  واألجوبة  القول  هلذا  الرافضة  استدالالت   ذكر  من  فرغنا  وإذا

 

 (. 401 /2)   « الرسائل  جامع »   ضمن   « التوبة  يف رسالة»  (1)
 (.267 /8)   «املواقف  شرح »  (2)
 (. 840  / 2)  املريد«   »عمدة  يف اللقاين  ونقله  (،52-51 /5)   « املقاصد   شرح »  (3)
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 األشاعرة. من القول هذا على الرافضة وافق من ذكر
  والقاضي   العريب،  ابن  بكر   أبوو   ،اإلسفراييين  إسحاق   أبو:  األشاعرة  من  قولال  ذاهب  قال  ممنف

رامل  عطية  وابن  عياض،   بن   عمر  الدين  ضياء  الريّ   وخطيب  (،548)ت    والشهرستاين  (،546)ت    َفسّ 
 ،(756)ت    السبكي  تقيوال  احلاجب،  ابن  عمرو  أبوو   السبيت،  مخري  وابن  ،( 559)ت    املكي  احلسني
  (، 826)ت    زرعة   أبو   وولده  العراقي،  الفضل  وأبو ،  (805  )ت والبلقيين    (،771)ت    الدين  اتج  وولده

  .اللقاين الدين برهانو  (،974)ت  اهليتمي  حجر وابن (،926)ت  األنصاري وزكراي والسنوسي،
  القاسم  أاب  أن  غري  سيأيت،  كما  األشاعرة  من  كثري  له  عزاه  وقد  ،لفظه  تقّدم  فقد  اإلسفراييين  كالم  أما

 ال   ما  الذنوب   صغائر  من  يتعاطى  أن  جيوز  النب  أبن  والرسول  النب  بني  يفّرق  كان  أنه  عنه  نقل  األنصاري
 . (1)ذلك  منه  جيوز  الف املعجزة وصاحب  الرسول وأما منه، وقوعه استحالة على اإلمجاع ينعقد

  النبوة،   بعد  منهم  الصغائر  وقوع  جتويز  يف  علماؤن  »واختلف:  العريب  ابن  بكر  أبو  القاضي  وقال
 . (2)حبال« منهم تقع ال  أهنا  الدليل يقتضيه والذي

رامل  عطية  ابن  وقال  ومن  الكبائر  ومن  ،التبليغ  معىن  يف  األنبياء  عصمة  على  األمة  وأمجعت» :  َفسّ 
 من  معصومون  أهنم   به   أقول  والذي  الصغائر،  من  ذلك   غري  يف  واختلف   رذيلة،   فيها   اليت  الصغائر
 .(3) «اجلميع
  فإن  الكبائر؛   عن  عصمتهم  الصغائر  عن  معصومون  أهنم  »واألصح:  الشهرستاين  الفتح   أبو  قالو 

 وشرًعا  عقاًل   عليهم  زاجملوّ   لكن  حرام،  هفقليلُ   كثرية  أسكر  وما  كبائر،  ابالتفاق  صارت   توالت  إذا  الصغائر
 القدر  ذلك   يف  عليهم  التشديد  ولكن  وحظرًا،  وحظرًا  جوازًاو   جوازًا  املتقابلني  األمرين  من  األوىل  ترك  مثل

 عليهم  جيري زلة كل  وحتت املقربني، ئات سيّ  األبرار وحسنات  ،األمور كبائر  يف  غريهم على التشديد يوازي

 

 (. 268 /3)   اإلرشاد«  »شرح   (1)
 (. 51 /4)   القرآن«   »أحكام  يف   وحنوه   (.370)ص:    االعتقاد«  يف   »املتوسط   (2)
 (. 211  / 1)   العزيز«  الكتاب  تفسري   يف   الوجيز  »احملرر   (3)
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 . (1)املآل« سرائر إىل وانظر ،األحوال ظواهر إىل تلتفت فال عظيم، سرّ 
  »وكان :  الشافعي  املكي  احلسني  بن  عمر  الدين  ضياء   الريّ   خطيب  والده   مذهبَ   الرازي  الفخر  ذكرو 
 وقد   ،الصغائر(  جيّوز  من  قول   )يعين  ذلك   على  إنكارًا  الناس   أشدّ   من  عنه  هللا  رضي   والدي  السعيد  اإلمام
 .(2) مبسوطة« كتًبا   فيه صّنف

  الغالب،   يف   الناس  »اختلف:  ظّنية   املسألة  أن   تقريره  يف  اجلويين    اتبع   أن   بعد  السبيت  مخري  ابن  وقال
 تلك   أتويل  يف  التنزيه  إىل  نظر  من  ومنهم  وقوعها،  بفغلّ   والسنة  الكتاب   ظاهر  إىل  نظر  من  فمنهم

 سنة   يف  وال  تعاىل  هللا  كتاب   يف  ليس  أنه  إال  األوىل،  وهو  نفيها،  بفغل    للتأويل  مساغ  فيها  إذ  الظواهر
  السالم،   عليه  آدم  قصة  من  الكتاب   يف  ما   إال  منهم،  معصية    وقوع   على  نص    وسلم  عليه  هللا   صلى  رسوله

  توجيه   يف  عقده  الذي  كتابه   يف  مخري   ابن  سار   هذا  وعلى  .(3)«سهل  -تعاىل  هللا  حبمد-  عنها  واخلروج
 ." األغبياء حثالة إليهم نسبه  عما  األنبياء تنزيه"  :ومساه األنبياء، قصص يف املشكل

 الوحي  تبليغ  ويف  وبعدها،  النبّوة  قبل  الكبائر  من  معصومون  »وأهّنم:  عقيدته  يف  احلاجب  ابن  وقال
 . (4) «سهًوا عليهم  جوزها ملن  خالفًا مطلًقا، النبو ة بعد الصغائر ومن والفتاوى،
  رأي   وهو  والسهو،  العمد  من  وجه    كل  على  الكلّ   امتناعُ   عندن  »واملختار:  السبكي  التاج  وقال
  أصحابنا   من  وغريهم  عنه  هللا  رضي  وأيب  الشهرستاين  الفتح  وأيب  عياض  والقاضي  إسحاق  أيب  األستاذ

   .(5) املخالفني« ومن
  وال   صغري  ال  ذنب    عنهم  ريصدُ   ال  أنه   به  تعاىل  هللا   دينونَ   حنن  خنتاره   »والذي:  املنهاج  شرح  يف  وقال

 والدي   اعتقاد  هو  هذاو   النقائص،  صدور  عن  الشريفة  ذواهتم  نز ه  تعاىل  هللا  وأن  سهًوا،  وال  عمًدا  ال  كبري،

 

 (. 248)ص:   الكالم«  علم  يف   اإلقدام   »هناية   (1)
 (. 328)ص:    الكالم«   علم   يف   »اإلشارة   (2)
  (. 308)ص:    العقائد«   علم  يف  املراشد   »مقدمات   (3)
 (. 244-243)ص:    املطالب«   »حترير  (4)
 (. 101 /2)   احلاجب«  ابن  خمتصر   عن   احلاجب   »رفع   (5)
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ُصب،  حممد  بن  عياض  القاضي  منهم  مجاعة    وعليه  إليه،  هللا  أحسن   أبو   األستاذ  به  القول  على  وَنص    الَيح 
 . (1) «النسيان أيًضا عليهم ميتنع  أنه وزاد الفقه، أصول يف كتابه  يف إسحاق

  سهًوا،   ولو  ذنب  عنهم  يصدر  ال  ،معصومون  والسالم  الصالة   عليهم  »األنبياء:  اجلوامع  مجع  يف  وقال
 . (2)اإلمام« والشيخ وعياض  والشهرستاين لألستاذ وفاقًا

  إسحاق   أبو  األستاذ  فمنعه  ،سهًوا  الصغرية  وقوع  جواز  يف  اختلفوا  »وإمنا:  العراقي  الفضل  أبو  وقال
 . (3)به« هللا  ديننَ   الذي وهو السبكي، الدين تقي واختاره عياض، والقاضي اإلسفرايين
  وال   كبرية   ال  ،ذنب    األنبياء   عن  يصدر  ال  أنه   : املذاهب  هُ زَ ن   أَ   املذهب  »وهذا:  العراقي  زرعة   أبو  وقال

 اتفاق عن هذا بَرهان ابن حكى وقد النقائص، مجيع عن ذواهتم هللاُ  رَ طه   بل ،سهًوا وال عمًدا وال صغرية،
 . (4) احملققني«
 . (5)سهًوا« أو عمًدا واملتكلمني، الفقهاء من احملققني من طائفة »ومنعته: السنوسي وقال
  منهم   يقع  ال   حىت  األنبياء(   بعصمة  القول  »)وجيب:  القشريية  الرسالة   شرح  يف  األنصاري   زكراي  وقال

 . (6) األصح« على صغرية وال إمجاًعا،  كبرية
 من   ولو  »معصوم:  الرسول   تعريف  الشافعي  الفقه  يف  املنهاج  خطبة  شرح  يف  اهليتمي  حجر  ابن  وقال

ًوا  صغرية  . (7) األصّح« على النبو ة   قبل َسه 
  واملتكلمني،  الفقهاء  من  قوناحملقّ    ومنعها»:  جوهرته  على  الصغري  شرحه  يف  اللقاين  الدين  برهان  وقال

 

 (. 1752 /5) املنهاج«  شرح  يف  »اإلهباج  (1)
 (. 385)ص:    اهلامع«   »الغيث  (2)
 »لوامع   يف  السفاريين  ونقله  (،349)ص:    احلنفي«  العز  أيب  ابن  »حمنة  ضمن  احلنفي«  العز  أيب  ابن  على  »الرد  (3)

 (. 305-304 /2)  البهية«  األنوار
 (. 385)ص:    اهلامع«   »الغيث  (4)
 (. 324)ص:   املريد«  كفاية  شرح  يف   السديد  »املنهج  (5)
 (. 292 /1)   القدسية«   األفكار  »نتائج  (6)
 (. 26  / 1)   املنهاج«  شرح  يف احملتاج  »حتفة   (7)
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  عندي،   احلقّ   وهو  الكبائر،  من  كعصمتهم  عمًدا  الصغائر  من  معصومون  مفهُ   وعليه  النظم،  يف  جزم  وبه
 .(1)«أموت  وعليه أحيا فعليه أذهب، وإليه

 . (2)عنها اجلواب   تقّدم اليت الرافضة استدالالت  عينها فهي األشعرية، استدالالت بذكر نطّول وال
 ف املسألة: ر بعض متأخري احلنفية بتشديد متأخري األشاعرةأتث  

  ردوا   حىت  األنبياء،  على  الصغائر  منع  يف  األشاعرة  متأخري  بتشديد  احلنفية  متأخري  بعض  رأتث    وقد
  مل  األنبياء   إن    :قال  من  »إن:  قال  حني  -نظر  من  إطالقه   خيلو  ال  الذي-  منهم  املتقدمني  بعض  قول

: وقالوا  ،املذهب  أهل  على  دخيل  الفرع  هذا:  قالوا  .(3) «النصوص  رد    ألنه  ر؛كفَ   وقبلها  ةالنبوّ   حال  يعصوا
  احلموي   الدين  شهاب   الشيخ  أجاب   اجلوابني  وهبذين  .»يعصوا«  إىل  فتوحتر    »يعصموا«  العبارة  أصل  إن

)ت   عابدين  ابن  وارتضى  ،(4) األنبياء«  عصمة  مسألة  حترير  يف  األذكياء  »إحتاف  رسالته  يف  (1098)ت  
  أتث  رَهُ   فيها  جتد  اليت  (5)األشباه«  عبارة  عن  االشتباه  »رفع  رسالته  يف  الثاين  دون  ولاأل  اجلوابَ   (1252

 اجلوهرة. شرح يف اللقاين وكالم اجلزائرية شرح يف  السنوسيّ  كالم  فيها صخلّ  إنه  حىت ظاهرًا ابألشاعرة
 
 : األنبياء على  الصغائر حكم ف  األشعرية مذهب مآلت -3

 حكم   يف  األشعرية  مذهب  نقد  من  أبرز  من  (1108)ت    اليمينّ   املقبلي  مهدي  بن صاحل  الشيخ  يعد  
 كتبه.   من عدد   يف املسألة ذكر حيث ،دةالفاس   لوازمهو  مآالته  بذكر األنبياء على الصغائر

 

 (. 703  / 1) التوحيد«  جلوهرة  املريد   »هداية  (1)
 الكتاب«   وأهل   املسلمني   بني   األنبياء  »عصمة   :بعنوان   علمية   رسالة   استدالالهتم   عن  األجوبة   يف   أيًضا   وانظر  (2)

 اللطيف.   العبد  أمحد  للدكتور 
 (. 206  /2)   والنظائر«  األشباه   شرح   يف البصائر  عيون   »غمز   :انظر  (3)
  بعدها.  وما  (210)ص:    االجتماعية«  العلوم   »جملة يفونشرت    ، اجلبوري  عثمان حق قها    (4)
 »األشباه  كتاب   يف  ورد  ما :  األشباه  بعبارة  يعين   وهو  (.314-306  / 1)  عابدين«   ابن   »رسائل  ضمن  مطبوعة   (5)

  الدقائق«.  كنز  شرح  الرائق  »البحر   يف اعتمده   وكذلك  الفرع،   هذا  اعتمد   فإنه  جنيم، البن  والنظائر«
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 على  جيوز  ال  أنه  األشعرية  متكلمة  يف  اآلن  استقرّ   ما  العجب  يقضي  ولقد»:  الشامخ  العلم  يف  قال
 يف  أحد    يكاد  فال  ذلك؟  زجو    من  يكُفرُ   هل  :السؤاالت   رأينا  حىت  ،اسهوً   ولو:  قالوا  الصغائر،  األنبياء
 والسّنة.  الكتاب  صرائح  َرّدوا حىت ذلك،  خالف   على يقدر وطأهتم

  آَدُم{  }َوَعَصى":  -(1)األصل  كصاحب  إمامي  ال  ،أشعريّ   وهو -  (الطوسّية  القواعد)  شارح  قال
 . (2) "بنوه: أي

  ما   إن:  أتويله  مجلة  م ن  ق ال  ث  ،(3)احلشوية  إىل  عليهم  العصيان  جتويز  أواًل   فنسب  البيضاوي  وختّبط
 .ذلك  وغري ،(4)فيقتله اجلهل مع السمّ  أيكل كمن  السالمو  الصالة عليه آلدم وقع

 من   اليت  أتخر  وما  ذنبه  من  تقدم  ما  له  غفر  أبنه  وسلم  عليه  هللا  صلى  نانبيّ   تكرمةُ :  هذا  زعمهم  وعلى
 له. معىن ال بل هني، شيء   احملمود= املقام مات مقدّ 

 . صح   إن الرافضة  إىل بنسَ يُ  بل غريهم، وال املاضني األشاعرة من أحد   املقالة هذه يقل ومل

 

 احلاجب  ابن  شافية  على  املطبوع   شرحه  منها  واألصول،  والصرف   النحو  يف  شروح  له  سرتاابذي،اإل  الدين  ركن  هو  (1)
 ، الطوسي  الدين  نصري  لشيخه   العقائد«   »قواعد  لكتاب  شرح   فهو  املقبلي  ذكره  الذي   شرحه   أما  الصرف،  يف

 الطوسي   الدين   نصري   »اخلواجة:  وانظر  مقّدمته.  يف   به   صرّح   كما   « النصريية  املقالة   شرح   يف   العّزية   الرسالة »  :وامسه
 (. 317)ص:    وآاثره«   حياته

 :تقديره  أن  :  األول  عن  »واجلواب:  آدم  بقصة  األنبياء  على   الكبائر  زيجموّ    احتجاج   ذكر  أن  بعد   كالمه  نص  (2)
ُهَما  }فَ َلم ا:  قوله   دهويؤكّ   آدم،   أوالد  فعصى ل ح  َءاتَى َٰ ُهَما  ف يَما  ءَ ُشرََكا  ۥ لَهُ   َجَعاَل   اصََٰ  آدم   يشرك  مل:  وابالتفاق  ،{َءاتَى َٰ

 . 98  اللوحة   العزية«   »الرسالة  أوالدمها«.  أشرك وإمنا  حواء،  وال 
 عليهم   األنبياء  عصمة   عدم   على  القصة   هبذه  احلشوية   كت متسّ   »وقد:  (71  / 1)   »تفسريه«  يف   البيضاوي   قال   (3)

  : انظر  األنبياء.  على  الكبائر  جيّوز   من  أبهنم  ابحلشوية  مراده  وغريه  اخلفاجي  وفسر  وجوه«.   من  والسالم  الصالة
 عليهم   الصغائر  جتويز  وهو   املسألة،  يف   البيضاوي  رأي  متقد    وقد  (. 134  / 2)  الراضي«  وكفاية  القاضي   »عناية
 عمًدا.   ال  سهًوا

 طريق على  عليه جرى   ما  إىل   فعله »أدى :  {فَ َغَوىَٰ  ۥ َرب ه َءاَدمُ  َوَعَصىَٰ }: تعاىل بقوله االحتجاج عن اجلواب يف  قال (4)
  بشأنه«.   اجلاهل  على السمّ   كتناول  تناوله،  على  املؤاخذة   دون  رةاملقد    السببية
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 دمهاهتم   من  يدمهَّنك   ال  حبيث  تكون  أن  عساك  أردن  وإمنا  حمضة،  خمرقة    هُ فإن    هذا؛  حنو  يف  يلط  نُ   وال
  هللا   حسبنا  وهو  العافية،  هللا   نسأل  الرجولة،  اتم  رجل    وال  -وهللا-  ال  ،رجل  -كلهم  بل-  جّلهم  فإن  عَدد ،

 .(1)«الوكيل نعم
 من  الكذب   غري  »وأما:  احلاجب  ابن  قول  عند  «احلاجب  ابن  خمتصر  على  الطالب  جناح»  ويف
: املقبلي  قال  غريمها«.  جواز  على  واألكثر  ،ةاخلسّ   وصغائر  الكبائر،  من  همعصمت    على  فاإلمجاع  املعاصي

  إليهم   املشار  األقلّ   وهم  هم،قدماءَ   الشافعية  رومتأخّ   خالف  وقد  الكتب،  مجيع  يف  املعروف  هو  هذا»
  مّسى   البيضاوي  إن  حىت  بذلك،  أعجبوا  ولذا  ؛الدين  يف  غلو    وهو  الرافضة،  بقول  وقالوا  ،(2) األكثر:  بقوله

 .ابحلشوية ذلك  يف خمالفهم
 يلتفتون   ال  واحملققون  ؟حَدانفيت    السمع  إىل  أم  املذهبان  فيفرتق  العقل  إىل  الرافضة  أتستند:  أدري  وال

 . (3)«الغلو هلذا
  الشافعية،   ريمتأخّ   من  حثالة    إال  الصغائر  من  األنبياء  ةبعصم  يقول  وال» :  أجوبته  بعض  يف  وقال

  يف   ذلك   يقولون  أهنم  والظاهر  ،تهمألئم    ذلك   دوااعتقَ   اإلمامية  أن  إال  ،(4)اجلواز  على  وحديثًا  قدميًا  والناس
 عن  صدر  ما  كرب  على  دليل  وال  األنبياء،  دون   لألئمة  ذلك   أن  عنهم  حكى  قد  النجري  كان  وإن  األنبياء،
   .(5)القرآن« من شيء  يف األنبياء

 :  األشاعرة متأخري قول مآالت  بيان يف رئيسني أمرين املقبلي كالم  تضّمن وقد

 

 (. 77)ص:    واملشايخ«  اآلابء  على  احلق  إيثار يف الشامخ  »العلم   (1)
 القاضي  أن  على  منهم.  كثري  أو  الشافعية  على   األشعري   املذهب  لغلبة   األشاعرة،   هنا  ابلشافعية  يعين  أنه  الظاهر  (2)

 (. 16 /6)   للزركشي  « احمليط  البحر»  :انظر  الشافعية.   ألكثر  الصغائر  من  ابلعصمة  القول  عزا  احسينً 
 (. 208)ص:   «احلاجب  ابن  خمتصر  على  الطالب   جناح »   (3)
 / 4)  « الفصل»  :انظر  ابجلواز.  لقوهلم  األشعرية  متقدمي  على  ع شن    أنه   املفارقات  ومن  حزم،   ابن:  ابملنع   قال   من  (4)

2 .) 
 من  كثري  كالم  مناقد    وقد   (.714)ص:    متعددة«  فنون   يف  املسددة  ب »األحباث  ملحقة  « العبدي  سؤاالت»  (5)

 وبعدها.   البعثة  قبل  وعمًدا   سهًوا  والكبائر  الصغائر  من   األنبياء  بعصمة   قوهلم  يف اإلمامية  الشيعة  متأخري 
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 :  والسنة القرآن دللت حتريف : ولاأل األمر
  املسلمني   أئمة  من  وغريهم  إبحسان  هلم  والتابعني  الصحابة  من  السلف  كان  وهلذا»:  تيمية  ابن  قال

  أحدثته   مبا  القولُ   منهم  أحد    عن  عرفيُ   ال  األنبياء،   أحوال  من  والسنة  الكتاب   عليه  دلّ   ما  على  فقنيمت  
 السلف   وأخبار  والزهد  واآلاثر  واحلديث  التفسري  بكتُ   بل  الباب،  هذا  يف  تبعهم  ومن  والرافضة  املعتزلة

 هؤالء،  كتحريف  اآلايت   ف حر    من  فيهم  وليس  القرآن،  عليه  دل    ما  مبثل  والتابعني  الصحابة  عن  مشحونة
  وحنو  التنفري  يوجب  أو   الوثوق   مينع  هذا  :قال  من  وال   هؤالء،  كتكذيب  األحاديث  يف  مبا  كذب   من  وال

 . (1)اإلسالم« يف عةاملبتدَ  األقوال من جبهل  غلوا الذين هؤالء أقوال بل هؤالء، قال كما  ذلك 
 {. فَ َغَوى َرب هُ  آَدمُ  }َوَعَصى: تعاىل قوله أتويل يف ذكر مبا لذلك  التمثيل املقبلي كالم  ويف
 َوَما  ب كَ َذن  م ن  تَ َقد مَ   َما  ٱّلل ُ   َلكَ   ف رَ َيغل  }:  تعاىل  قوله  أتويل  يف  أيًضا  لذلك   مثااًل   تيمية  ابن  ضرب   وقد

  جنس   من  هو   ما  القرآن  حتريف   يف  يقولون   لذلك   فاملنكرون »:  قال،  أمته  ذنوب :  قالوا  ، [2:  ]الفتح  { أَتَخ رَ 
 ب كَ َذن  م ن  تَ َقد مَ   َما  ٱّلل ُ   َلكَ   ف رَ لّ َيغ} :  تعاىل  قوله  يف  كقوهلم  مواضعه  عن  الكلم  وحيرفون  البهتان،  أهل  قول
  مواضعه. عن الكلم حتريف من وحنوه هذا فإن أمته،  ذنب من أتخر وما  آدم ذنب: أي  {أَتَخ رَ  َوَما

 َلك  َنافَ َتح  إ ن  :  له  يقول   فكيف  وإبراهيم،  نوح  يولد  أن  قبل  ذنبه  له  وغفر  اتب   آدم  فألن:  أوًل   أما
 !آدم؟ ذنب لك  هللا ليغفر اُمب ين فتًحا

  إىل   أحد  ذنب  افضَ يُ   فكيف،  [15:  ]اإلسراء  {َرىَٰ ُأخ  رَ و ز   َواز َرة    َتز رُ   َوال} :  يقول  هللا  فألن :  ااثنيً   وأما
 !غريه؟

  ،البشر أبو آدم أنت: فيقولون آدم أيتون أهنم الصحاح يف الذي الشفاعة حديث  يف فألن : ااثلثً  وأما
  خطيئته،   فيذكر  ربك،  إىل  لنا   اشفع  مالئكته،  لك   وأسجد  ،روحه  من  فيك   ونفخ  ،بيده  هللا  خلقك 
  ذنبه   من  تقدم  ما  له   هللا غفر  عبد  ،حممد  إىل  اذهبوا: هلم  فيقول  ،وعيسى  ،وموسى  ، وإبراهيم  ،ا نوحً   وأيتون 

  لكان   آلدم  هذه   كانت  فلو   له،   هللا   مغفرة  وكمال  عبوديته   كمال   شفاعته  قبول  سبب   فكان   ، أتخر  وما
 املوقف.  ألهل يشفع
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  لنا؟   فما  ،لك   هذا  ، هللا  رسول  اي:  عنهم  هللا  رضي  أصحابه   قال  نزلت  ملا  اآلية   هذه  فألنّ :  ارابعً   وأما
  قُ ُلوب   يف   ٱلس ك يَنةَ  أَنَزلَ  ٱل ذ ي ُهوَ : } تعاىل هللا فأنزل

ُ
  كان   فلو، [4: ]الفتح  {إ ميََٰن ه م م عَ  ًناإ مي َداُدوا  ل َيز  ؤم ن نيَ ٱمل

   لكم. اآلية  هذه : لقال ذنوهبم رأتخّ  ما
  النار   يدخل  من  منهم  أن  علم  وقد  ها كلّ   أمته  ذنوب   غفر  هللا   إن :  عاقل  يقول  فكيف:  اخامسً   وأما

 ؟! ابلشفاعة منها جرَ خَ  وإن
  واستغفارهم،   ذنوهبم  من  األنبياء  توبة  من  القرآن  عليه  دلّ   ملا  املانعني  أتويالت   خيار  من  وأمثاله  فهذا
 ومغفرته بتوبتهم وفرحه ه،ت  مبحب   عليه هللا لَ تفض   وال ا،استغفارً  وال توبةً  بُ وج  يُ  ما هناك يكن مل أنه وزعمهم
 موضع   هذا  ليس  ما  هللا  على  الباطل  وقول  القرآن  حتريف  من  فيها  اليت  أتويالهتم بسائر  فكيف  ،هلم ورمحته
 . (1)«؟!بسطه

 : وغريه ابلتكفري  املخالف على البغي: الثاين األمر
  الصغائر   ابمتناع   يقول  من  يقرره  ذلك   إن  حىت  الظنيات،  من  املسألة  عدّ   وغريه  اجلويين    أن    من  فبالرغم

  عياض   القاضي  وحيكي  خالفية،   املسألة  أن  العريب  ابن   بكر  أبو  ويذكر  السبيت،  مخري  كابن  األنبياء  على
 غاب   قد  ذلك   جند  اأنن  إال   ذلك،  يف  ألفاظهم  تقدمت  وقد  الطربي،  ومنهم  واحملدثني  السلف  عن  اخلالف

 ،املقبلي  تعبري  حبسب  املسألة  تلك   يف  املخالفني  على  وطأهتم   ت واشتد    رين،املتأخّ   األشاعرة  من  كثري  عن
 ابلتكفري. بعضهم صرّح حىت

:  وسهًوا  عمًدا  األنبياء   على  املعاصي   ابمتناع   القول  ح رج    أن   بعد  التونسي  البكي  قول  ذلك   يلّ  وجيُ 
  وال   ذلك،  يف  خيتلفوا  مل  األعصار  هذه  يف  األمة  علماء  يكون  أن  يكاد  فاملصنّ   عليه  الذي  الطريق  وهذه»

  كان  ولو  أحد،  على  ذلك  من  شيء  بدا  لو   حىت  م،تقدّ   من  بقول  يقول  -هلل  واحلمد-  منهم  اأحدً   جتد
   .(2)«التوفيق ول وهللا ،روهكف خ ي    مل إن بتأديبه حلكموا السنة، أهل لبعض منصوًصا
  احلنفي   العزّ   أيب  البن  فتوى  عن  سئل  ملا  فإنه  الُبلقيين،  الدين  سراج:  املسألة  يف  ابلتكفري  صرح  ومن
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  هلم   هللا  إنباء  على  قام  قد  »اإلمجاع:  قال  وسلم  عليه  هللا  صلى  النب  يف  غلوّ   فيها   أبيات   يف  (792)ت  
  وسلم  عليه  هللا  صلى  ونبينا  سيدن  نسب  فمن  البتة،  صغرية  أو  كبرية  منهم  يقع  أن  من  عصمتهم  اقتضى

 يف  الوقوع  كالمه  مقتضى  كان  احملذور،  هذا  رفع  يقتضي  مبا  كالمه  يف  أيت   ومل  أنواعها،  وعّدد  الزلة،  إىل
  الوقوع   األنبياء  إىل  نسب  من  أن:  هذا  فحاصل  .(1)«فيه  فتوق  ي    ل  كفر  وذلك  منه،  عصمته  على  اجملمع

 . منها األنبياء عصمة على اجملمع األمور من الصغائرَ  ألن ؛ فيه فقَ توَ مُ  غري هرُ ف  فكُ  الصغائر يف
  قبله  اثبت  أمر    األنبياء  على  الصغائر  جّوز  من  كفر  عن  دتر    كانت  السؤاالت   أن  من  املقبلي  ذكره  وما
  الكبائر   من  معصومون  والسالم  الصالة   عليهم  األنبياء  »إن :  قال  رجل  عن  تيمية  ابن  سئل  فقد  بقرون،

   .(2)مصيب؟« أو خمطئ ذلك  قائل فهل ا،هبذ  رجل رهفكف   ،الصغائر دون
 هلؤالء  ضاهًيامُ   كان  عليهم  الصغائر  بتجويز    القائلني  رف  كَ   »فمن:  جوابه  يف  تيمية  ابن  قاله   وما

 وال  مالك   وال  حنيفة   أيب  أصحاب   من  أحد  قول  هو  ليس  عشرية،  واالثين  والرافضة  والنصريية  اإلمساعيلية
  ، كالب   بن  سعيد  بن  هللا  عبد  حممد  أيب  كأصحاب   املشهورين   السنة  إىل  املنتسبني  املتكلمني  وال  ،الشافعي

 وال  التفسري  أئمة   وال  ،هؤالء  وغري  ،كرام  بن  حممد  هللا   عبد  وأيب  ،األشعري  إمساعيل  بن  علي  احلسن  وأيب
 وإال  اتب   فإن   ، يستتاب   ذلك   مبثل   رفاملكفّ    ،هؤالء  قول  املسألة  هبذه  التكفري  ليس  ، التصوف  وال  احلديث
  فيكون   ، وزندقته  كفره  يقتضي  ما  منه  يظهر  أن  إال  هذا،  مثل  عن  وأمثاله  تردعه  عقوبة  ذلك   على  عوقب
  هذا   فإن  عليه؛  احلجة  إقامة  بعد  رعز  يُ   أن  جيب  القول  هذا  مبثل  قاملفسّ    وكذلك   أمثاله.  حكم  حكمه
 . (3)«اإلسالم أئمة  جلمهور تفسيق

:  قال  حيث  األنبياء  عصمة  مسألة  دراسة  فوائد  بيانه  يف  منه  حّذر   قد  عياض  القاضي  كان  الغلوّ   وهذا
  هذه   من  شيًئا  وسلم  عليه  هللا  صلى  النب  إىل  أضاف  فيمن  واملفيت  احلاكم  إليها   حيتاج:  اثلثة   وفائدة»

  يف   ميصمّ   كيف   واخلالف  فيه   اإلمجاع   وقع  وما  عليه  ميتنع   وما  جيوز   ما   يعرف  مل   فمن  هبا.   ووصفه   األمور
 مسلم  دم  سفك   على  ئجيرت   أن  فإما  مدح؟!  أو  نقص  فيه  قاله  ما  هل  يدري  أين  ومن  ذلك؟!  يف  الفتيا
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 . (1)وسلم« عليه هللا صلى للنب ُحرمةً  وُيضيّ عَ  َحق ا يسقط أو حرام،
 وسلم.  وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على هللا وصلى
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