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 ،إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شـرور أنفـسنا              
شهد أومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، و              

  .عبده ورسوله شهد أن محمداًأأن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، و
  M  Ë  Ê      É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÌÍ  :قال تعالى

 Ð  Ï  ÎL )١(.  
 النبوات، وآخر الرساالت، والتكليف بهـا  ةولما كانت النبوة المحمدية خاتم    

عاماً للثقلين، جعل اهللا تعالى أعظم دالئلها في القرآن العظيم، المحفوظ إلى يـوم              
القيامة بكفالة رب العالمين، ونوع وجوه داللته عليها بما ييسر وقـوف النـاس              

ظمى، فهو دال على النبوة من جهة بالغته وفصاحته، كمـا           على هذه الداللة الع   
أنه دال على نبوته من جهة ما نصبه اهللا فيه مـن حجـج وبـراهين وإثباتـات                 

!  "  #   $     %  &  M  :قال تعالى ،ومؤيدات تشهد بصدق دعواه

   )  (  'L )٢(.  
عنى به  وإن خير ما يتدارسه المسلمون، وال سيما الناشئون والمتعلمون، وي           

 ،احثون والكاتبون دراسة الشخصية المحمدية، إذ هي معلم من معـالم نبوتـه            بال

                                                
 ).٢٨(آلية الفتح، ا: سورة) ١(

 ).٣٣(الفرقان، اآلية : سوررة) ٢(
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وهي بحق تعكس المثالية العظمى في تاريخ البشرية، فهو خير معلـم ومثقـف              
  .)١( M  e       d  c         b  a  `L  :ومهذب ومؤدب، قال تعالى

قرآنية تجلي الحقائق   ب أن دراسة الدالئل النبوية في ضوء النظرة ال        يوال ر   
  .ولين واآلخرينعن عظمة هذا الدين الذي حوى مجامع علم األ

فقـد وضـحها     eولحاجة الناس إلى معرفة النبوة، واإلقرار بالرسـول           
  . في كتابه أعظم من يشرح في هذا المقام–المولى جل وعال 

من أن   من القرآن الكريم أعظم      فتقرير النبوات  " :)٢  (قال الشيخ ابن تيمية     
يشرح في هذا المقام، إذ ذلك هو عماد الدين، وأصل الدعوة النبوية، وينبوع كل              

  .)٣(" خير، وجماع كل هدي 
 

  أ اووع  
إن النبوة منصب إلهي، ال يتحمله إال من اختاره اهللا تعالى، وأعـده لهـذه               

   - :المنزلة الرفيعة، واإليمان بهم من أهم مرتكزات اإليمان، ومن أهمها
 هو أحد أ ركان اإليمـان، إذ ال طريـق لمعرفـة             e اإليمان بالرسول    - ١

 .eمراداهللا إال عن طريق الرسول 

                                                
 ).١٠٧(األنبياء، اآلية : سورة) ١(

أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم بن عبداهللا بن القاسم النميري الحرانـي الدمـشقي      : هو) ٢(
الحنبلي، أبو العباس تقي الدين بن تيمية، اإلمام شيخ اإلسالم، ولـد فـي حـران سـنة                  

اد إلى دمشق،   عوه إلى دمشق فنفع، واشتهر، ثم قصد مصر ثم          ، وتحول به أب   )هـ٦٦١(
نهاية السنة،  " و  " اإليمان  " و  " الفتاوى  : " ومات معتقالً في قلعتها، له عدة مؤلفات منها       

 ).٧٢-١/٦٣(البدر الطالع : انظر). هـ٧٣٨(توفي سنة . وغيرها

 ).٢/٦٠٦(، وشرح العقيدة األصفهانية، البن تيمية )٣/٤(النبوات ) ٣(
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يجد فيها ما يشد المسلم، وطالب الكمـال   e لشخصية محمد    إن المتأمل   - ٢
 .من دين ودنيا، وإيمان واعتقاد، وعلم وعمل، وآداب وأخالق

 eرسـول اهللا    أجمع المنصفون من أهل الشرق والغرب، أن من عرف           - ٣
 .حقاً أحبه، وإن كان يعرفه من قبل سوف يزداد له حباً

مكارم، و وأخالق، وفضائل    ،من مزايا  eإثبات ما وهبه اهللا تعالى لنبيه        - ٤
 .واعتقاد، واتصافه بها واجب شرعي، تتوقف عليه صحة العقيدة

 يستوي فـي    ،eإن كل خلق ذُكر في القرآن الكريم، هو من أخالق النبي             - ٥
  صف به النبي    ذلك ما وe         أو وجه إليه أو أمر المؤمنون به، قال تعالى : 

 M  L  K  J  I  H   G    F  EL )١(. 

 وتزيـد  ، إذا نمت بالمعرفة واإليمان، تزيد اإليمـان قـوة     ،eأن محبته    - ٦
 .eاإلتباع واالهتداء واالقتداء بفعل نبي اهللا 

حدة متكاملة  إبراز محاسن القرآن الكريم، والذي جعل السورة القرآنية و         - ٧
هدفها واحد، ولو تعددت الموضوعات، فهـي تـدور حـول الغـرض             

 .األساسي

 وأوثق نص في تاريخ األمـم  ،اعتناء المسلمون بقرآنهم، ألنه أصدق كتاب   - ٨
 .والشعوب

 .معجزة ثابتة له eإن عصمته  - ٩

                                                
 ).١٩٩(األعراف، اآلية : سورة) ١(
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  أب اره
لتعريف بالنبوة المحمدية، وإظهار مكانته هـو  لإن أفضل وأصدق مرجع      - ١

 .آن الكريمالقر

يها مؤكدات  ف البشرية العظيمة التي اجتمعت      e محمد   فالتعريف بأوصا  - ٢
 M    n  m     l  kL  :نبوته، فقد زكاه ربه جملة وتفصيالً، فقال      

   : وزكى لـسانه   ،L%  &  '   )  (  M  :، وزكى عقله فقال   )١(

 M    4   3    2  1  0  /  .  -   ,  +L،   وزكى فؤاده، فقال :         
M  R     V  U    T           SLوزكى بصره، فقال  : M  t    s     r  q  p

  |  {  z  y  x   w  v  uL )٢(. 

، إذ هي قوامـة     محاجة األمة إلى أن تراجع ما في يدها من رصيد ضخ           - ٣
على البشرية شهيدة على األمم والشعوب، وال ريب أن إمامها وقائـدها            

 لهـا   ما خط ج لها من نهج و     بما نه  eإلى هذا هو المعصوم رسول اهللا       
 .من طريق

 دالئل نبوته من خالل آيات القرآن الكريم على هذا النحو بحـث             دراسة - ٤
شائق، فيه من األصالة والجدة والحيوية مـاال نجـده فـي الـسيرة أو               

 .الترجمة

                                                
 ).٤(القلم، اآلية : سورة) ١(

 )١٨-٢(سورة النجم، األيات ) ٢(
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خدمة هذا العلم، واجب على القادرين علمياً أو ماديـاً، وفـي مقـدمتهم               - ٥
، وتعريف الناس بمكانته عند ربه      eالنبي  العلماء وطالب العلم، لنصرة     

 .)١( MM  L  KN L  ومواله، قال تعالى

يلبي حاجة إنـسانية عامـة،      ) eعصمة النبي   ( هذا الموضوع    دراسة  - ٦
، eلى ما يطمئن به قلوبهم من اإليمـان بنبـوة محمـد            إفالناس بحاجة   

 .واالعتصام برسالته

  وتعريـف    e محمد   قلع جذور الشك من قلوب المبطلين، و نصرة نبينا         - ٧
الناس بمكانته في القرآن الكريم، ففقـد سـلك المتربـصون باإلسـالم             
الحاقدون على أهله أسلوباً جديداً قديماً، وهـو إثـارة الـشبهات حـول              

 تحت منطلـق  eاإلسالم، إلى التهكم والسخرية واإلساءة برسولنا محمد      
 واإلضرار  حرية رأي أو تعبير، فالحرية شيء، واإلساءة  إلى اآلخرين،         

 .بهم شيء آخر

 خط أحمر، ال ينبغي تجاوزه تحت أي ذريعـة،  eإن عرض رسول اهللا      - ٨
 .وال يمكن قبول مبرراته

  أداف اث  
 فقد عصمه اهللا عن الخطايا فـي        ،eتجلية معالم النبوة في شخص محمد         
 من اهللا عتاباً وتوجيهاً في بعـض      ى وأظهرت اآليات أنه مكلف مأمور يتلق      ،الدنيا

يبرؤ من علم إال بوحي اهللا، وقد تكفل اهللا بحمايتـه مـن        )u(صرفاته، وكان   ت

                                                
 ).٨٢(النساء، اآلية : سورة) ١(
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الناس ومن الشيطان، ومن عليه بكمال العقل وكفاءة الخلق، وفي كل هذه المعالم             
  .هية رسالتهر، وإالئداللة ساطعة باهرة على نبوته وعصمته من الكبائر والصغا

  :خطة البحث  
  . وخاتمة،مباحثخمسة هيد، ويشتمل البحث على مقدمة، وتم  
  : فتناولت فيها:أما المقدمة  
  ًأوأهمية الموضوع .  
  ًأسباب اختياره .  
  ًأهداف البحث .  
  ًراخطة البحث .  
  ًمنهج البحث .  
  . أهمية النبوة والحاجة إليها: فتناولت فيه:التمهيد  
عد منهج االستدالل بالقرآن على      المراد بدالئل النبوة، وقوا    :المبحث األول   

  :مطلبانالنبوة، وفيه 
  . معنى دالئل النبوة:المطلب األول  
  ًأومعنى الدليل .  
  ًمعنى النبوة .  
  ًمعنى دالئل النبوة .  
  . قواعد في منهج االستدالل بالقرآن على النبوة:المطلب الثاني  
  :نالبه مطي التعريف بالعصمة، وف:المبحث الثاني  
  . تعريف العصمة لغة:المطلب األول  
  . تعريف العصمة اصطالحاً:المطلب الثاني  
  .مطلبان من المعاصي، وفيه eعصمته :المبحث الثالث  
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سـبيل  الثقة في البالغ اإللهي، و    من أجل   ضرورة   العصمة   :المطلب األول   
  .eبالنبي  االقتداء
  :، ومنهاeالرسول دالئل عصمة العناية اإللهية في  :المطلب الثاني  
  ًأوأخالقهعظمة كمال عقله، و .  
  ً عجز إبليس وجنوده عن الكيد بهe.  
  ًحفظه وحمايته من الناس .  
  ًراحفظه في شبابه من اللهو والعبث والقبائح والمفاسد .  
  ًكراهته لألوثان .  
  ًدسالمته عن الخيانة .  
  ً ،ومنعه الظلم إقامته العدل.  
أربعـة  في غير مرحلة التبليغ، وفيه        : عصمة األنبياء  :المبحث الرابع   
  :مطالب
في غير مرحلة التبليغ وتطبيق      e خصوص عصمة النبي     :ولالمطلب األ   

  .الشريعة
  ًأو عتابه تعالى لنبيه eبشأن اسرى بدر .  
  ً عتابه تعالى لنبيه e  غزوة تبوكفي قبوله أعذار المتخلفين عن.  
  ً  عتابه تعالى لنبيهe  في إخفائه أمر زواجه زينب بنت جحش.  
  ًرا عتابه تعالى لنبيه في عبداهللا بن أم مكتوم t.  
  ً يم ماريـة  ره تعالى لنبيه في تحريم العسل على نفسه، أو تح         ب عتا
  .القبطية
  .لتبليغ في غير مرحلة ا األنبياء  عصمة مطلق:المطلب الثاني  



    إا   ا / ارة
 

 - ١٠ -

  .في تبليغ الوحي، وفيه أربعة مطالب e عصمته :المبحث الخامس
 وحفظـه، وأدائـه إلـى       ، العصمة في مرحلة تلقي الوحي     :المطلب األول   
  .األمة

  . العصمة في مرحلة القول والفعل:المطلب الثاني  
 ، العصمة في مرحلة تطبيق الشريعة في حياتـه الفرديـة          :المطلب الثالث   

  .واالجتماعية
  .الرسالة في تبليغ  عصمة األنبياء :المطلب الرابع  
  وذكرت فيها أهم نتائج البحث  :الخاتمة  
  .صادر والمراجعمفهرس ال  
   اث  
إن سلوك سبيل التفسير الموضوعي عماد نهج البحث، ذلك أني جمعـت             - ١

 .اآليات المتعلقة بكل وحدة من قضايا الموضوع

بيان معانيها، إذ كثير ما يفسر بعـضها        استقيت من منهل القرآن الكريم       - ٢
البعض، فإن الناظر في القرآن الكريم يغيب عنه أحياناً السر فـي آيـة              
معينة حتى إذا قرأ آية أخرى في موضوعها علم ما غاب عنه، وانكشف             

 .ما خفي عليه

عزوت اآليات التي وردت لالستشهاد، إلى مواضعها في القرآن الكريم،           - ٣
 .قم اآليةبذكر اسم السورة، ور

 وتتم بيان معاني القرآن الكريم بعرض قدر مناسب من أحاديث الرسول - ٤
eوكشف المعنى  تسهم في إتمام البيان، وتعين على كمال الموضوع 

 :بيان شاف للقرآن، قال تعالى eالرسول ، ففي حديث يزيادة التوضيح
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 M  6   5=   <  ;  :  9  8  7                                        

  >L)( وقوله .)١e() اال إني أوتيت القرآن ومثله معه." 

ح المعنـى   يين بعض اآليات، وتوض   يرجعت إلى كتب أسباب النزول، لتب      - ٥
 .المراد

رجعت إلى كتب السنة المعتمدة،  تبياناً لما دعت الحاجة إليه من معاني              - ٦
 .آيات الكتاب العزيز، ولم أورد حديثاً إال سعيت إلى تخريجه

 حسب ما يخدم الموضوع ما أمكن       )y(وال الصحابة والتابعين    ذكرت أق  - ٧
 .ذلك

فسرت بعض اآليات من كتـب      رجعت إلى كتب التفاسير وأقوال العلماء        - ٨
لـى  إالمفسرين وأقوالهم، ووثقتها بعزو األقوال إلى قائليهـا بـالرجوع           

 .كتبهم

 درر المعاني، وبديع اإلشارات التـي       من أجل استخالص  أعملت الرأي    - ٩
 . ألفاظهة القرآن في سياقتضمنها

 .رجعت إلى كتب التاريخ والسير، للتدليل منها ما أمكن ذلك -١٠

 .استنبطت خالل تلك الدراسة ما بدا لي من دالئل النبوة القطعية الملزمة -١١

 .شرحت األلفاظ الغريبة، بالرجوع إلى معاجم اللغة، وكتب الفريب -١٢

 .عالم بإيجازترجمت لأل -١٣

 .ردة في البحثعرفت بالقبائل، والفرق الوا -١٤

                                                
 ).٤٤(النحل، اآلية : سورة) ١(
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والبد لي من اإلشارة إلى أنني كنت مضطرة في بعض المواطن لكثرة ما بـين               
ـ             أكثـر مـن     دليدي من اآليات، أن أكتفي ببعضها مقتصرة على اآليات التي ت

  . الكاملة للموضوع الذي تناولتهفائدةجوانب البحث، وتعطي العلى رها يغ
ـ زسر ما قـصدت، وي    وفي الختام، أسال اهللا، وعليه أعتمد، أن يي           مـا   لل

أردت، فإنه إن لم ييسره اهللا، فال سبيل إلى حصوله، وإن لم يعـن عليـه، فـال                  
  .طريق إلى نيل العبد مأموله

  
  

 إم ،ا ا   وأن ،ا    أن  وأ
و و آ و  م  ا و ، اد.  
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Y  
أإ ة واا   

واسـطة بـين الخـالق    ال ي هو إن للنبوة أهمية كبيرة في حياة البشر، فالنب         
 بين الملك وعبيده، ودعوة الرحمن الـرحيم        ةوالمخلوق، في تبليغ شرعه، وسفار    

جهم من الظلمات إلى النور، وينقلهم مـن سـعة          ر لخلقه ليخ  – تبارك وتعالى    –
التـي    األنبياء من الرساالت الـسماوية     يبلغهخرة، بما   نيا واآل دالدنيا إلى سعة ال   

M   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  :تلقى إليهم من اهللا سبحانه، قال تعـالى     

Ì  Ë  Ê      É  ÈÍ  Ð  Ï  Î  L )١(.  

فخاصية النبوة هي الهداية، ونقل الناس من الكفر إلى اإليمان، ومن عـدم               
  .وحيده وعبادتهلى معرفته، واإليمان به، وتإ المعرفة باهللا 

القرآن الكريم بأن إرسال الرسل رحمـة للعبـاد، وال ينتفـع بهـذه               وقد صرح   
إرساله كان رحمـة لمـن أطاعـه ولمـن       e محمد   فنبينا الرسل،   عن اتب مال  إالرحمة  

Mc         b  a  :عصاه، قال تعالى   `      d L )٢(.  

                                                
 ).٢٨(الفتح، اآلية : سورة) ١(

 ).٤٤(النحل، اآلية : سورة) ٢(



    إا   ا / ارة
 

 - ١٤ -

له الرحمة في الدنيا    من آمن باهللا واليوم اآلخر كتب        " :)١(وقال ابن عباس      
  واآلخرة، ومن يؤمن باهللا ورسله عـوفي ممـا أصـاب األمـم مـن الخـسف              

  .)٢(" والقذف 
نـه مـن    إألنبياء هذا الـدور؛ ف    لولما كانت النبوة بهذه المكانة، ولما كان          

 رحمة بهم وشـفقة   ورسله إلى البشربعباده أن أرسل أنبياءه لطفهو Uرحمة اهللا  
  .عليهم

  :ار إليه في بيان الحاجة إلى الرسل ما يليفمن أهم ما يش
إن معرفة اإلله الخالق المالك المنعم المدبر، ومعرفة الدين اإلسـالمي،            - ١

 ومعرفة أسباب النجاح والفـالح، ومـا يواجـه    والحكمة من خلق العباد   
 إال بتعلـيم الخـالق      إلى معرفة كل ذلـك    اإلنسان من تحديات، ال سبيل      

 لذلك فالبشرية في  أمس الحاجـة   بالرسالة، وال سبيل إلى ذلك إال    وحده،
إلى هؤالء المرسلين الذين يطلعهم اهللا علـى تلـك المعـارف والعلـوم       

M  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç  :، قال تعالى  )٣(وإبالغها للناس   
  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   ÍL)٤(. 

                                                
م بن عبد مناف القرشي الهاشـمي، أبـو         عبداهللا بن العباس بن عبدالمطلب بن هاش      :هو) ١(

العباس، ابن عم رسول اهللا، حبر هذه األمة، الصحابي، ولد بمكة، ونشأ في بدء عـصر                
توفي بالطائف سنة   . ، فدعا له بالتفقه في الدين، وتعلم التأويل       eالنبوة، فالزم رسول اهللا     

  ).هـ٦٨(
 ).٤/١٤١(، واإلصابة )٢٩٤-٣/٢٩٠(أسد الغابة : انظر

ابن كثير فـي    انظر  ، و )١٧/١٠٦( الطبري في جامع البيان عن تفسير أي القرآن          اجعر) ٢(
 .عن ابن عباس) ٣/٢٤٧(تفسير القرآن العظيم 

 ).١/٦٦(توحيد الخالق، للزنداني :  انظر)٣(

 ).٢٧-٢٦(الجن، اآلية :  سورة)٤(



   ا ل ااe آن اا   
  

 
 

- ١٥ -

 عن جميـع تـصرفاته وأعمالـه،        لاإلنسان بحكم وجوده في هذه الحياة مسؤ       - ٢
د له إذاً من إرشاد وتعليم من اهللا تعا لى، يحقق له الـسالمة واالسـتقامة،                فالب

ويوصله إلى السعادة والطمأنينة واألمن النفسي، ورضا اهللا في الـدنيا وإلـى             
جنته ونعيمه في الدار اآلخرة، ال سيما في األمور التي ال يـستطيع اإلنـسان               

 نهـا بنفـسه،   مرفة شيء   الوصول إليها بنفسه، وال سبيل إلى الوصول إلى مع        
M  D   : قـال تعـالى    كأحوال يوم القيامة وما فيه من جنة ونار وحـساب،         

N  M   L  K  J  I  H  G  F  EO  L )١(. 

  ML  K  J  I  HM  S  R       Q  P   O  N  :وقال تعالى 
  TL )٢(.  

 هو وضـع الـشرائع      أن فعل األنبياء     " :)٣(يقول أبوالوليد ابن رشد     
 .)٤("  اهللا، وأن من وجد منه هذا الفعل فهو نبي بوحي من

اإلنسان مكون من جسد وروح، وغذاء الجسد في المأكـل والمـشرب،             - ٣
 وغذاء الروح في الدين اإلسالمي الصحيح علماً وعمـالً، فاألنبيـاء         

 .جاءوا بالدين الصحيح، وأرشدوا للعمل الصالح

                                                
 ).٣٦(النحل، اآلية :  سورة)١(

 ).٢٤(فاطر، اآلية :  سورة)٢(

بن أحمد بن محمد بن رشد، ولد بقرطبة، اعتنى بتحصيل العلوم أوحد زمانه             محمد  :  هو )٣(
الفقيه الحافظ أبي محمد بن رزق، وكان متميزاً في         يد  على  تلقى  في علم الفقه والخالف،     

 ).٦-٣ص(مقدمة كتابه : ، انظر)هـ٥٩٥(علم الطب، توفي في مراكش سنة 

 ).١٢٨ص (ي الوليد ابن رشد  الكشف عن مناهج األدلة في عقائد الملة، ألب)٤(



    إا   ا / ارة
 

 - ١٦ -

ونفـس أمـارة    اإلنسان متربص به أعداء من شياطين اإلنس والجـن،           - ٤
لى من يرشده، ويدله على ما يحفـظ بـه نفـسه            إبالسوء، فكان بحاجة    

الـذين  والمرسـلون   ، وال سبيل إلى ذلك إال األنبياء        الضعيفة من كيدهم  
 .أرشدوا إلى ذلك وبينوه

ياة أخرى بعد الحياة    االعتقاد ببقاء النفس اإلنسانية بعدالموت، وإن لها ح        - ٥
تشقى فيها بعذاب أليم، وأن السعادة والـشقاء        الدنيا، تتمتع فيها بنعيم، أو      

 المرء في حياته الفانية، سـواء  متوقفان على أعمالفي تلك الحياة الباقية    
 بدنيـة كـأنواع     مكانت تلك األعمال قلبية كاالعتقـادات والمقاصـد، أ        أ

~  �  ¡  ¢  M  :العبادات والمعامالت، قـال تعـالى     
«  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤   £¬   ̄   ®    ²  ±       °   

  µ   ́ ³L  )١(. 

 األسوة الحسنة للناس في السلوك القويم،       لتعليم العباد وأرسل اهللا الرسل      - ٦
  ، قال تعـالى فـي شـأن نبينـا     )٢ (واألخالق الفاضلة والعبادة الصحيحة   

e : M  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Áمحمد 
 Î  Í Ð  Ï     Ò          Ñ L )٣(. 

                                                
 ).١١٦-١١٥(المؤمنون، اآلية :  سورة)١(

 ).٦٢ص ( التوحيد للناشئة والمبتدئين )٢(

  ).٢١(األحزاب، اآلية :  سورة)٣(



   ا ل ااe آن اا   
  

 
 

- ١٧ -

 ا اول
  ااد  اة، وا  ال آن  اة

  
  :  د اة:ا اول

ًأولدا    
 : المرشد والكاشف، من دللت على الشيء، ودللت إليه، والدال         :الدليل لغة   

ح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري        ما يتوصل بصحي   :وصف للفاعل، والدليل  
  .)١( وقد تخص بعضهم بالقطعي ،ولو ظناً

  .  هو المرشد، وما به اإلرشاد:الدليل في اللغة " : في التعريفات)٢(قال الجرجاني
  .)٣( " هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء  آخر :وفي االصطالح

  ًوةا    
 والنبي فعيل، وفعيل قـد يكـون بمعنـى          ،ألنباء مشتقة من ا   :والنبوة لغة   

  . منبأ: مخبر، وبمعنى مفعول، أي: أي، منبئ:فاعل، أي

                                                
 ) دلل) (١/١٠٥(، والمصباح المنير )١/١٤٠(التعريفات للجرجاني :  انظر)١(

في مطلع  ) جرجان(ولد في   . يأبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجان       :  هو )٢(
القرن الخامس للهجرة، كان منذ صغره محباً للعلم، أقبل على الكتب والـدرس وخاصـة           

، )أسـرار البالغـة     (،  )المقتـصد (،  )المغنـي : (كتب النحو واألدب والفقه، من كتبـه      
مشاهير : انظر). هـ٤٧١(وغيرها،ـ كان ورعاً قانعاً، عالماً، ذا نسك ودين، توفي سنة           

 ).١/١٥٦(، ونزهة األلباء )١/٥٥(م المسلمين أعال

الحدود األنيقـة، ألبـي يحيـى األنـصاري         : ، وانظر )١/١٤٠( التعريفات، للجرجاني    )٣(
)١/٨٠.( 



    إا   ا / ارة
 

 - ١٨ -

 الذي ينبئ بما أنبأه اهللا به، والنبي الذي نبـأه اهللا،            :وهما متالزمان، فالنبي    
  .)١( وهو منبأ بما أنبأه اهللا به

أن  رض، وهو ل أنها مشتقة من النبوة، التي هي المكان المرتفع عن األ          قيو  
يختص بضرب من الرفعة، فجعل سفيراً من اهللا بينه وبين خلقه، يعنـي بـذلك               

  .)٢(وصفه بالشرف والرفعة  
  ًل اد  وة  
 األدلة والعالمات المستلزمة لصدقهم، والدليل ال يكون إال         :ل النبوة فهي  ئأما دال   

كاً بينه وبين غيره، فإنـه يلـزم مـن      مستلزماً للمدلول عليه مختصاً به، ال يكون مشتر       
ـ تحققه تحقق للمدلول، وإذا انتفى المدلول انتفى هو، فما يوجد مع وجود ا             شيء ومـع   ل

عدمه ال يكون دليالً عليه، بل الدليل ماال يكون إال مع وجوده، فما وجد مع النبوة تـارة       
     مـن وجـوده    ومع عدم النبوة تارة لم يكن دليالً على النبوة، بـل دليلهـا مـا يلـزم                  

  .)٣(وجودها  
ما ة: اا  آن لا   ا:  

عرض القرآن الكريم أهم دالئل النبوة مع ما تميـز بـه مـن الـشمول                   
، وهي مطالـب عقديـة يقينيـة        eوالوضوح، والتركيز على دالئل نبوة محمد       

                                                       |    {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤M     :كبــرى، قــال تعــالى  
   ¥L )٤(.  

                                                
 ).٨٧٣ص( النبوات، البن تيمية )١(

 ).٨٨٢ – ٨٨١ص (، والنبوات، البن تيمية )٣٣ص (دالئل النبوة، ألبي نعيم :  انظر)٢(

 ).١/٣٠(مية البن تي.  النبوات)٣(

 ).١٥(الحجرات، اآلية :  سورة)٤(



   ا ل ااe آن اا   
  

 
 

- ١٩ -

هـا  بوقد وصف تعالى كتابه بأنه حق، وأن آياته حوت الـدالئل التـي اجتمـع            
دلة العقلية إلى جانب كونها من األدلة السمعية القطعية فهـي          ألالوصفان معاً، فهي من ا    

   .عقلية شرعية
على الخصوص أنها آيات بينات، كما قـال        وقد وصف تعالى دالئل النبوة        
، )٢(، ووصف كتابه بأنه آيات بينات )١( M    $  #  "  !L  :تعالى

  .)٣( Mk  j  i  h  g  f  e      d  cl  L : فقال
 أدلـة   eلذا نجد أن القرآن الكريم أورد في قضايا اإليمان بنبوة محمـد               

ة صـحيحة، وكـان المبـين        وبين تعالى دينه الحق بأصول ثابت      ،سمعية وعقلية 
 الذي أمـره بالعـدل، ومنحـه     بما جاء به عن اهللا تعالىeوالهادي لذلك محمد   

 دالئل وعالمات هي من الكثرة والوضوح لتكون دافعـاً لإليمـان بهـذا         وأنبياءه
M  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   À  :النبي الكريم، قال تعالى   

Ê  É  ÈË   L )٤(.  
 ودالئل النبـوة مـن جـنس دالئـل          " :/ية  يقول شيخ اإلسالم ابن تيم      

 فيها الظاهر البين لكل أحد كالحوادث المشهودة، فـإن الخلـق كلهـم              ،الربوبية
 .)٥( "محتاجون إلى اإلقرار بالخالق واإلقرار برسله 

                                                
 ).٢٥(الحديد، اآلية :  سورة)١(

 سعود العريفي. منهج االستدالل بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية، د:  انظر)٢(

 ).٤٩(العنكبوت، اآلية :  سورة)٣(

 ).٥٣(فصلت، اآلية :  سورة)٤(

 ).٥/٤٣٥(ن تيمية  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، الب)٥(



    إا   ا / ارة
 

 - ٢٠ -

 وبين كذب الكـاذبين وأذلهـم،      ،وكان من حكمته تعالى أن بين صدق األنبياء ونصرهم        
M q  p  o  n  m  x  w  v  u   t  :قال تعـالى     s   r 

yz  �   ~  }  |   {  L )وقال)١ ،:   Mé  è  ç  æ  åê  

   ï  î  í  ì   ëL )٢(.  
وغيره من األنبياء هو الحق والـصدق، وظهـوره          eفما بعث به محمد       

M  Ä  Ã  Â  :على الدين كله بالعلم والحجة والدليل والبيان، قال تعـالى         

Ì  Ë  Ê      É  È   Ç  Æ  ÅÍ  Ð  Ï  ÎL )٣(.  
وبين تعالى أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهـره           " :/قال ابن تيمية    

  .)٤(على الدين كله، ذكر هذا في سورة التوبة والفتح والصف 
 هو هدى الخلق إلى الحق، وتعريفهم ذلك وإرشادهم إليه، وهـذا ال      :والهدى  

ذا هدى، وهـو سـبحانه إذا ذكـر         يكون إال بذكر األدلة واآليات الدالة على أن ه        

                                                
 ).٤٧(الروم، اآلية :  سورة)١(

 ).٢١(المجادلة، اآلية :  سورة)٢(

 ).٢٨(الفتح، اآلية :  سورة)٣(

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره علـى          : ( في سورة التوبة، قال تعالى     )٤(
  ).٣٣(اآلية ) الدين كله ولو كره المشركون 

و الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين          ه: (وفي سورة الفتح، قال تعالى    
  ).٢٨(، األية )كله وكفى باهللا شهيداً 

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهـره علـى           : (وفي سورة الصف، قال تعالى    
 ).٩(اآلية ) الدين كله ولو كره المشكرون 



   ا ل ااe آن اا   
  

 
 

- ٢١ -

 ذكر أنه أرسلهم باآليات البينات وهي األدلة والبراهين البينة المعلومة علماً ،األنبياء
  .)١("يقيناً

يتبين من هذا أن المنهج القرآني هو األصل في إثبات وتقريـر النبـوات،                
فهو عماد الدين، وأصل الدعوة النبوية؛ لذا وجب التـصديق بمـا أخبـر بـه،                

الطاعة لما أوجبه وأمر به لتحصيل السعادة في الدنيا واآلخرة، والنجـاة مـن              و
  .العذاب

                                                
  ). ٦٥١ – ٦٥٠ص ( النبوات البن تيمية )١(



    إا   ا / ارة
 

 - ٢٢ -

ما ا  
 ا  

  
  :  ا :ا اول

 في القرآن الكريم بصورها المختلفـة ثـالث         )العصمة(قد استعملت لفظة      
نـع، واسـتعملت فـي    عشرة مرة، وليس لها إال معنى واحد، وهو اإلمساك والم   

  .نما هو بمالحظة هذا المعنىإموارد مختلفة، ف
 أصل واحد صحيح، يدل على إمساك ومنـع         : عصم " :)١(قال ابن فارس      

   :ومالزمة، والمعنى في ذلك كله معنى واحد، من ذلك
اعتـصم العبـد   ( أن يعصم اهللا تعالى عبده من سوء يقع فيه، و         :)العصمة(  

  . إذا امتنع:)باهللا تعالى
 أي هيأت له شـيئاً      :)أعصمت فالناً  (: التجأ، وتقول العرب   :)استعصم(و    

  .)٢( " يلتجئ ويتمسك به :م بما نالته يده، أيصيعت
M  C  B  A  :ل اهللا، بقولهحبعتصام ب المؤمنين باإلرإن اهللا يأم  

F  E  DG     L )التمسك واألخذ به بشدة وقوة: والمراد)٣ .  

                                                
ن زكريا بن فارس، أبو الحسين القزويني، المقيم بهمذان، من أعيان العلـم،             أحمد ب :  هو )١(

وأفذاذ الدهر، يجمع إتقان العلماء، وقضى نحبه في الـري، ودفـن بهـا، تـوي سـنة                  
  ).هـ٣٩٥(
 ).١/١٥٥(، ومعجم األدباء )١/٧(البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : انظر

 ).٤/٣٣١( المقاييس، البن فارس )٢(

 ).١٠٣(آل عمران، اآلية : سورة )٣(



   ا ل ااe آن اا   
  

 
 

- ٢٣ -

                    ML   K  J  I :، قولهـا  )١(العزيـز   وينقل سـبحانه عـن امـرأة          

MN  L )٢(.  

ية اآل يففظة في اآلية األولى في اإلمساك والتحفظ، و       لوقد استعملت تلك ال     
  .والكل يرجع إلى معنى واحدة في المنع واالمتناع، نيالثا

؛ )العـصام ( :وألجل ذلك نرى العرب يسمون الحبل الذي تشد به الرحال           
  .سقوط والتفرقلنعها من األنه يم

 صيانة عباد اهللا الصالحين من الخطأ       :تبين أن المقصود من لفظة العصمة     ي  
والعصيان، بل الصيانة في الفكر والعزم، فالمعصوم المطلق من ال يخطـأ فـي               

  .هفيحياته، وال يعصي اهللا في عمره، وال يريد العصيان وال يفكر 

    

                                                
امرأة من الطبقة العليا في المجتمع، وتحت يدها الحشم والخدم، وما شـاءت مـن               :  هي )١(

متاع الدنيا، إنها من سيدات القصور، يأتيها زوجها عزيز مصر بغالم اشـتراه، ويكبـر               
فـسه،  الغالم وينضج، نما في قلب امرأة العزيز ميل غريب نحوه، فراودته يوماً عـن ن              

  .وغلقت األبواب
ولم ينس يوسف ربه فأبى أن يكون خائناً، فكان يوسف معتصماً، ويحاول الخـالص منهـا،             
ولكن األبواب قد غلقت، حتى شققت القميص، وقذفته، فسجن إلى أن نصر اهللا الحـق نبيـه                 

أسماء فـي  : انظر. يوسف، وينطق شاهد من أهلها بالدليل القاطع، ويبرأ يوسف من الجريمة       
 ).٤٨-١/٤٦(لقرآن الكريم ا

 ).٣٢(يوسف، اآلية :  سورة)٢(



    إا   ا / ارة
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شيء الذي يمتلك خاصية الوقاية، ويمنـع       وأحياناً يطلق لفظ العصمة على ال     
 أطلق هذا المصطلح على قمـم       عنىاإلنسان من الوقوع في ما يكره، ومن هذا الم        

  .)١(الجبال
  .)٢( والوقاية، والمنع، والحماية، واإلمساك ،هي الحفظ :فالعصمة لغة  

  
  اما :ا ا  :  
 تعالى لظواهر األنبياء وبـواطنهم      هي حفظ اهللا   :والعصمة في االصطالح    

من كل عمل منهي عنه في الصغر والكبر، قبل النبوة وبعدها، فال يصدر عـنهم           
  .)٣(ذنب وال يرتكبون معصية 

 لطف من اهللا يحمل النبي على فعل الخير، ويزجـره عـن     :وقيل العصمة   
  .)٤(الشر مع بقاء االختيار تحقيقاً لالبتالء 

 عـن مواقعـة الـذنوب الظـاهرة         ءألنبياا تعالى   فالعصمة تعني حفظ اهللا     
والباطنة، وأن العناية اإللهية لم تنفك عنهم في كل أطوار حيـاتهم قبـل النبـوة                

  .وبعدها

                                                
 ).١/٢١٤(، والمصباح المنير  )٢/٦٠٥(المعجم الوسيط :  انظر)١(

، )١/٤٦٧(، ومختار الصحاح، للـرازي      )١٢/٤٠٣(لسان العرب، البن منظور     :  انظر )٢(
 ).٥/٩٨٦(، والصحاح )١/٢١٤(والمصباح المنير 

النبـوة واألنبيـاء،   : وانظـر ). ١٢١ص(ة التوحيـد   ذكره الباجوري في شرح جـوهر    )٣(
 ).٥٨ص(للصابوني 

، )٢/٩٩(، ومعجم مفـردات القـرآن، للراغـب       )١٩٥م١(التعريفات للجرجاني   :  انظر )٤(
 ).١/٢٢٣(، والمعاجم اللغوية والحديثة والفقهية )٢/٦٠٥(والمعجم الوسيط 



   ا ل ااe آن اا   
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 اا  
 e ا   

  

ا ولا: ا  و ،غ اا  ورة ا  اءاe:  
ء والمرسلين مما يخالف النبوة والرسالة من األقوال        عصم اهللا تعالى األنبيا     

واألعمال واألخالق، ومحمد رسول اهللا ككل نبي قبله معـصوم مـن اقتـراف              
  .)١(تعالى الذنوب والوقوع في معصية اهللا 

ـ فالعصمة ثابتة لألنبياء أكرمهم اهللا بها، وميزهم على سائر البشر فلم تكن أل               د ح
علهم قدوة للبشر، فالبد أن يكونوا هـم المثـل األعلـى،            من البشر إال لهم؛ وذلك أن ج      

والنموذج الكامل للبشرية، حتى تتحقق حكمة االقتداء والتأسي بهم، وإال لم يكـن لهـم               
فضل وال مزية، وكانت القدوة بغيرهم مساوية للقدوة بهم، واألخذ عنهم كاألخـذ مـن               

  .غيرهم
    M É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á  Í  Ì  Ë         Ê  :قال تعالى

Ñ  Ð  Ï     ÎL )وأين كان السبب خاص إال أن العبرة بعموم اللفظ ال          ،  )٢
  .بخصوص السبب كما قرره العلماء

 في كل شيء مما لـيس       eومن هنا فاآلية دعوة عامة للتأسي برسول اهللا           
 يواصل الصيام فقـد منـع أصـحابه مـن      )e( كان   .)٣(  حياته   صيةمن خصو 

  .الصيامالوصال فى 
                                                

 ).٢٣٧ص( في القرآن eنبوة محمد :  انظر)١(

 ).٢١(ب، اآلية األحزا:  سورة)٢(

نكاحه أكثر من أربع، وكالوصال في الصوم، وأن ماله بعده صـدقة ال ميـراث،               :  نحو )٣(
-٢/٣٤٤(الخصائص الكبرى، للـسيوطي     : انظر.  الكثيرة eونحو ذلك من خصائصه     

 ).١/٣٠ (e، وغاية السول في خصائص الرسول )٣٧٣
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هذه اآلية الكريمة أصل كبير في التأسـي         " :-/)١(قال اإلمام ابن كثير       
  .)٢( " برسول اهللا في أقواله وأفعاله وأحواله 

 واإليمان باهللا وبـاليوم     ،eوقد ربطت اآلية الكريمة بين التأسي بالرسول          
رجـو   إن كان ي  :أي )M,  +  *  )         (   '-   L )٣  :اآلخر، فقال تعالى  

لقاء اهللا، ويطمع فيما عنده من ثواب ونعيم، ويخشى اليوم اآلخر، وما فيـه مـن       
  .)٤(  والحرص على ذلك ،eأهوال وأحوال، وجب عليه التأسي برسول اهللا 

 والتأسي به في كل مـا يقولـه         ،e على اتباعه    )y(وقد أجمع الصحابة      
    :قـال . )٥( t الـصديق     عن أبي بكر   ،ويفعله قليله أو كثيره، علم بها أو لم يعلم        

 فـإني أخـشى إن   ، به إال عملت بـه مل يعeلست تاركاً شيئاً كان رسول اهللا   " 
  .)٦( " تركت شيئاً من أمره أن أزيغ 

                                                
زرع البصري، ثم الدمـشقي  هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير ابن         :  هو )١(

ولد بجندول من أعمال بصرى سنة      ) عماد الدين، أبو الفدا   (المعروف بابن كثير     الشافعي،
: برع في الفقه والتفسير والنحو والحديث والتاريخ، له عدة مـصنفات منهـا            ) هـ٧٠١(
  .وغيرها" البداية والنهاية " و " طبقات الفقهاء " و "تفسير القرآن العظيم "

-٦/٢٢١(، وشذرات الذهب    )١٢٤-١١/١٢٣(النجوم الزاهرة   :انظر ).هـ٧٧٤(سنة  توفي  
 ).٢٨٤-١/٢٨٣(، ومعجم المؤلفين )١/١٥٢(، والبدر الطالع )٢٣٢

 ).٣/٥٧٤( تفسير القرآن العظيم، البن كثير )٢(

 ).٦(الممتحنة، اآلية :  سورة)٣(

 ).١٤/١٥٦(لقرآن، للقرطبي ، والجامع ألحكام ا)٦/٣٣٦(معالم التنزيل، للبغوي :  انظر)٤(

  فـي الغـار وفـي        eهو عبداهللا بن عثمان بن عامر التيمي القرشي، صاحب رسـول اهللا             ) ٥(
 أسـد الغابـة     :انظـر ).هـ١٣( أول من أسلم من الرجال، توفي سنة         ،الهجرة، والخليفة بعده  

 .)٣١٧-٥/٣١٥(، وتهذيب التهذيب )٣/٣٠٩(

ي صحيحه كتاب فرض الخمس، باب فـرض   جزء من حديث طويل  أخرجه البخاري ف       )٦(
 . مرفوعاtًعن أبي بكر ) ٢٩٢٦( حديث ٣/١١٢٦٩(الخمس 
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  ما ل :اا  د  ا ا e:  
  ًأول  ءة أو   
 من القـول  القبيح والوقوع فى  من قبائح الذنوب،   eفاهللا تعالى عصم نبيه       

والفعل، فحفظه في بدنه من القتل، وحفظه قبل النبوة وبعدها من تسلط الـشيطان        
عليه، وكل ما يهمس عقيدته من الكفر، والشرك، والضاللة والغفلة، والشك، مع            

!  "      #  $  %  &  '   )  M  ، قال تعالىeبيان كمال عقله، وخلقه 
  .  -   ,  +  *  )  5  4   3    2  1  0  /L )١(.  

  .)٢( M  W  V  U    T           S  RL  :وقال تعالى
  .)٣( M  u  t    s     r  q  pL  :وقال تعالى

 وأحسنهم خلقـاً، وأعظمهـم حلمـاً، وأمانـة،          ،فكان أفضل قومه مروءة     
      :ومن شهادات القرآن العظيم على ثنـاء رب العـالمين، قولـه     . وأصدقهم حديثاً 

 M  n  m     l  kL )وقولــه تعــالى. )٤: M  4  3  2      1  0

7   6  58   L )وقال تعالى)٥ ، : M  {   z  y  x   w  v

|}¢  ¡  �  ~  £    L )ـــ ووصفت)٦ ــــ      ين ـه أم المؤمنـ

                                                
 ).٤-١(النجم، اآلية :  سورة)١(
 ).١١(النجم، اآلية :  سورة)٢(
 ).١٧(النجم، اآلية :  سورة)٣(
 ).٤(القلم، اآلية :  سورة)٤(
 ).١٥٩(آل عمران، اآلية :  سورة٥(
 ).١٢٥(النحل، اآلية :  سورة)٦(
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)١(ة ـعائش
كان خلقه القرآن، يرضـى   " : بقولهاeعندما سئلت عن خلقه  

  .)٣( كان أعقل الناس وأذكاهم eك أنه وال ش) ٢(" برضاه، ويسخط بسخطه 

 ككل نبي اتصف بالطاعـة الخالـصة هللا تعـالى، وبالـصدق،         eفمحمد    

  .)٤( M  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  ÂL  :واألمانة، قال تعالى

وقد تميز في البيئة الجاهلية، حتى صار يلقب الصادق األمين، وأن أمانات              
ـ        هاجر .)٥(المشركين كانت تودع عنده حتى الهجرة         ي فأوصى ابـن عمـه عل

  . بالصادقبأدائها ألصحابحها

  ... ملك الروم)٦(ولهذا لما سأل هرقل 

                                                
عاشة بنت أبي بكر الصديق عبداهللا بن عثمان، ولدت بعد البعثة بـأربع سـنين أو        :  هي )١(

وفاة خديجة بنت خويلد، فروت عنه علماً    بعد   eخمس، هاجر بها أبوها، وتزوجها النبي       
  ).هـ٥٧(توفيت سنة :  إليهeكثيراً طيباً، مباركاً فيها، وقد كانت أحب نسائه 

، واإلصـابة   )١٩٢-٧/١٨٨(، وأسـد الغابـة      )٨/٣٩(البن سـعد    الطبقات الكبرى   : انظر
)٢١-٨/١٦.( 

، والبيهقي فـي شـعب اإليمـان        )٣٠م١( الحديث أخرجه الطبراني في المعجم األوسط        )٢(
عـن  ) ٦/٢١٦(عن أبي الدرداء عن عائشة، وبنحوه عن أحمد فـي مـسنده             ) ٢/١٥٤(

 .عائشة 
 ).١/٦٦( الشفا، للقاضي عياض )٣(
 ).٥٢(س، اآلية ي:  سورة)٤(
 ).٢٤٠ص(نبوة محمد في  القرآن، حسن عتر :  انظر)٥(

دين النـصرانية، وهـو الـذي     ملك الروم، هرقل اسمه، ولقبه قيصر، وكان له علم في  )٦(
 خطاباً يدعوه فيه إلى اإلسالم، فأراد أن يسلم، ولكن الروم أبت عليه،           eأرسل إليه النبي    

 ).٢/١٠١(، وفتح الباري )٤/٢٦٧ (فلم يسلم، انظر البداية والنهاية



   ا ل ااe آن اا   
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فهـل كنـتم    " : قـال  ،e، ومن معه، فيما سأله عن صفة النبي         )١(أبا سفيان   ...
وقد كان أبو سفيان إذا     "  ال   :تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، قال أبو سفيان         

ين، ومع هذا اعترف بالحق والفضل ما شهدت        ذاك رأس الكفرة، وزعيم المشرك    
فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثـم            " :به األعداء، فقال له هرقل    

  .)٢(" يذهب فيكذب على اهللا 
، كما استدل   )٣(على نبوته    وسيرته الطاهرة قبل البعثة، دليل       eفحياة رسول اهللا    

  .به هرقل
ــالى   ــال تعــ                                                                 ¯  °©  M  ®  ¬    «     ª  :قــ

 ±L )٤(.  
وله، فال يطاع، وال يقبـل       معصوماً النتفى الوثوق بق    eفلو لم يكن النبي       

  .منه قول
  

                                                
صخر بن حرب بن أمية، كان من أشراف قريش، أسلم ليلة الفتح، وشـهد حنينـاً،           :  هو )١(

، وهـو  . ففقئت عينه يومئذ، فقئت عينه األخرى يوم اليرموك    eوالطائف مع رسول اهللا     
-٣/١٢(أسـد الغابـة     : انظـر . يا نصر اهللا اقترب   : يقاتل تحت ابنه يزيد، يقاتل ويقول     

، وتقريب التهـذيب    )٢/١٠٥(، وسير أعالم النبالء     )١/٢١٥(واالستيعاب  ) ٥/٢١٦)(١٣
)٢/٤٢٩.( 

 جزء من حديث طويل، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، بـاب كتـاب                )٢(
والبخاري، كتاب بـدء الـوحي، بـاب        ) ١٧٧٣(حديث  ) ٣/١٣٩٤( إلى هرقل    eالنبي  
 .عن ابن عباس) ٧(حديث ) ١/٨(، eهللا كان بدء الوحي إلى رسول ا: كيف

 ).٢٣ص(الرسالة المحمدية، لسليمان الندوي :  انظر)٣(

 ).٣٣(األنعام، اآلية :  سورة)٤(



    إا   ا / ارة
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  ً دن ا ودهس وز إ e  

¸  M  ¶  µ  ¹         :عليه، قال تعالىالبليس  فال سبيل   وألنه معصوم     

»  º¼  À  ¿  ¾   ½  L )واعترف إبليس بعجزه عـن    .)١

M  í  ì  ë  ê   é  è  :الكيد له فحكى عنه رب العزة قولـه       
  ð  ï  îL )واعلـم أن األمـة     : " )٣(، قال القاضي عيـاض    )٢

شيطان وكفايته منه، ال في جـسمه بـأنواع         ل من ا  eي  بمجمعة على عصمة الن   
  .)٤("  على خاطره بالوسوسة  وال– كالجنون واإلغماء –ذى األ

قرآن الكريم من تعـرض الـشيطان لـبعض األنبيـاء فـي      لوقد دل على ذلك ا   
 لهـم بعـدم تمكـن       امهم ببعض األذى، وعلى خاطرهم بالوسوسة، مع عصمة اهللا        سأج

M  Ó  Ò  Ñ  : قال تعـالى  ،لحاق ضرر يضر بالدين   إالشيطان من إغوائهم، أو     
  Û  Ú      Ù   Ø  ×   Ö  Õ   ÔL )وقال )٥ ، M  ¼  »  º

                                                
 ).٦٥(اإلسراء، آية :  سورة)١(

 ).٨٣-٨٢(ص، اآلية :  سورة)٢(

 هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي المالكي، إمام حـافظ، مـتمكن فـي  علـم            )٣(
" ، و "طبقـات المالكيـة   : " صول، والفقه، والعربية، له مصنفات عدة منها     الحديث، واأل 

، )٢/٣٥٧(تهذيب األسماء واللغـات     : انظر). هـ٥٤٤(توفي س نة    . وغيرها".. الشفا  
 ).١/١٠٠(، والديباج المذهب )٢/٢١(، وطبقات المفسرين )٤/١٣٠٤(وتذكرة الحفاظ 

 ) ٢/١١٧( الشفا )٤(

 ).٤١(ص، اآلية :  سورة)٥(



   ا ل ااe آن اا   
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À    ¿  ¾  ½Á  L )ــالى)١ ــال تع M  Q  P    O  N  M  : وق

S  RT  W  V  U   L )٢(.  
ما منكم من أحد  : " e قال رسول اهللا : قال t)٣( وعن عبداهللا بن مسعود  

 إال أن   ، وإيـاي  : قال ، وإياك يا رسول اهللا    :إال وقد وكل به قرينه من الجن، قالوا       
  .)٤(  "ه فأسلم، فال يأمرني إال بخيراهللا أعانني علي

  
ًسن ا و ظ   
 : الحفظ والحماية من الناس، فقـال تعـالى  eضمن اهللا تعالى لنبيه محمد        

MQ  P   O  N  M  L  K  J  RX  W  V  U    T  S  Y  Z  
]  \    [^ L )٦(من أذاهم  : أي)اهللا يعصمك من الناس( :وقوله. )٥(.  

                                                
 ).٣٦(البقرة اآلية :  سورة)١(

 .٢٠٠األعراف اآلية :  سورة)٢(

 هو عبداهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ، أبو عبدالرحمن الهذلي، كان يخـدم                 )٣(
)e( .   توفي سنة)وأسـد   )١٥٩-٣/١٥٠(الطبقات الكبـرى    : انظر. بالمدينة) هـ٣٣ ،

 ).٢٦٠-٣/٢٥٦(الغابة 

 صفات المنافبين وأحكامهم، باب تحريش الـشيطان وبعثـه           الحديث أخرجه مسلم كتاب    )٤(
عن عبداهللا بـن    ) ٢٨١٤(حديث  ) ٤/٢١٦٧(سرياه لفتنة الناس وأنه مع كل إنسان قريناً         

 .مسعود مرفوعاً

 ).٦٧(المائدة، اآلية :  سورة)٥(

 ).٣/٧٩(، ومعالم التنزيل للبغوي )٦/٣٠٩(جامع البيان في تأويل آي القرآن :  انظر)٦(



    إا   ا / ارة
 

 - ٣٢ -

راً      ث، واو وان ا   ظ 
  واد

 في شبابه من اللهو، واللغو والعبث والفحش        eكما عصم اهللا تعالى محمد        
  .والعصيان والفجور والقبائح والمفاسد

له في صغره، وقبـل النبـوة   U عن مظاهر عصمة اهللا  يتحدث رسول اهللا  
الجاهلية يهمـون بهـا إال مـرتين الـدهر،       ما هممت بقبيح مما كان أهل       : " قائالً

 منها، قلت ليلة لفتى من قريش بأعلى مكـة فـي أغنـام              Uكلتاهما يعصمني اهللا    
 : انظر غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيـان، قـال             :ألهلنا يرعاهم 

نعم، فخرجت، فجئت أدنى دار من دور مكة، سـمعت غنـاء وضـرب دفـوف                
 فالن تزوج فالنة، لرجل من قريش تـزوج امـرأة           : ؟ قالوا   ما هذا  : فقلت ،وزمراً

 فمـا أيقظنـي     ،من قريش، فلهوت بذلك الغناء، وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني         
 ما فعلت ؟ فأخبرته، ثم قلت له ليلـة       :إال مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي، فقال      

 فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل مـا قيـل لـي،     ،أخرى مثل ذلك، ففعل، فخرجت    
 فما أيقظني إال مس الشمس، ثم رجعت إلى         ،لهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني     ف

 فـو اهللا مـا      : ما فعلت شيئاً، قال رسول اهللا      : ما فعلت ؟ فقلت    :صاحبي، فقال لي  
  .)١("  بنبوته  Uهممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني اهللا 

                                                
 الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب التاريخ، باب ذكر الخبر المـدحض قـول          )١(

، )٦٢٧٢(حـديث   ) ١٤/١٦٩(من زعم أن النبي كان على دين قومه قبل أن يوحى إليه             
صحيح علـى شـرط مـسلم،       : (وقال) ٧٦١٩(حديث  ) ٤/٢٧٣(والحاكم في المستدرك    

 قال الهيثمي فـي مجمـع الزوائـد         ، وأخرجه البزار ورجاله ثقات، كما     )ووافقه الذهبي 
)٨/٢٢٦.( 
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 فلو جـاز عليـه الخطـأ        فالنبي الكريم حافظ للشريعة، وحجة هللا تعالى،        
  .والكذب ألدى ذلك إلى التضليل واإلتباع في االنحراف

  
  ًنو را   
أنه لما صـحبه عمـه أبـو     " :)١(كما نشأ على كراهة األوثان، روى ابن هشام      
   يـا غـالم    :، وقـال لـه    )٤( وهو صبي، لقيه بحيرى      )٣(في السفر إلى الشام      )٢(طالب

                                                
أبو محمد، عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعـافري، قـال أبـو القاسـم                :  هو )١(

 مـصر،   عاش فـى  ،  "إنه مشهور بحمل العلم، متقدم في علم النسب والنحو          : " السهيلي
 تـوفي بمـصر سـنة     . وأصله من البصرة له كتاب في أنساب حمير وملوكها، وغيرها         

، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحـاة        )٣/١٧٧(وفيات األعيان   : انظر). هـ٢١٣(
)٢/٤٢.( 

، اسمه عبد مناف، وكان سيداً مطاعاً، نصر النبي، ونابـذ           eعم رسول اهللا    :  أبو طالب  )٢(
: إلـى قريشاً، واحتمل فيهم عداوتهم، وكان شاعراً، ودعا بني عبد شمس وبنـي نوفـل               

  .ا، وتابعوا قريشاًنصرته فلم يفعلو
، والتعريف باألنساب والتنويـه بـذوي األحـساب         )١/٥١(أسماء من يعرف بكنيته     : انظر
)١/٣.( 

بفتح أوله، وحدها من الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية، وأما عرضها            :  الشام )٣(
ـ                 ب، فمن جبلي طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم، وفيها أمهات المـدن، منـبج، وحل

 ).٣١٣-٣/٣١١(معجم البلدان : وحماة، وحمص، ودمشق، والبيت المقدس، انظر
راهب، قيل إنه كان يهودياً من يهود تيماء، وقيل كان نصرانياً من عبد القـيس               :  بحيرا )٤(

رقـم  ) ١/١٠٤(أسد الغابـة    : انظر. قبل البعثة وآمن به    eيقال له جرجيس، لقيه النبي      
 ).٢/٢٨٦(، والبداية والنهاية )١/٢٠ (e، ومختصر سيرة الرسول )٣٧٧(
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ال تسألني بـالالت    :  فقال ، إال أخبرتني عما أسألك عنه     )١(ى  أسألك بالالت والعز  
  .)٢("  فو اهللا ما أبغضت شيئاً بغضهما ،والعزى شيئاً

ًد  ن ا  

  Me   d    c       b  af  g  :ن الخيانة، فقال تعالى   مكما عصمه تعالى      

m  l  k  j  i  hn  w  v  u      t  s  r   q  p  o  
 x L )٣(.  

  . تعالى أنه ما ينبغي وال يليق بنبي أن يغلفأخبر اهللا  
  . هو الكتمان من الغنيمة، والخيانة في كل ما يتواله اإلنسان:والغلول  

                                                
ف، وكانوا قد بنوا عليها، وكانـت  يبالطائف، صخرة مربعة، كانت سدنتها من ثق      .  الالت )١(

قريش وجميع العرب يعظمونها، وبها كانت تسمى زيد الالت، وتيم الالت،  وكانت فـي            
اهللا المغيرة  اليسرى اليوم، فلم تزل كذلك حتى بعث رسول         . موضع منارة مسجد الطائف   

أخبـار  :  انظر.بن شعبة، وأبا سفيان بن حرب، لما أسلمت ثقيف فهدماها وحرقاها بالنار         
  ).١/٣١٥(، والمحبر)٢/١٩٢(، والبداية والنهاية )١/٢(، األصنام )١/٩٥(مكة 

وهي أحدث من الالت، اتخذها ظالم بن سعد بوادي نخلة فوق ذات            ) العزى  (ثم اتخذ العرب    
ي موضـع  فها بيتاً، فكانوا يسمعون منها الصوت؛ وكانت العزى ألهل مكة         عرق، وبنوا علي  

شجرة يذبحون عندها ويدعون، فلما فتح رسـول اهللا مكـة   عندها قريب من عرفات، وكانت  
، )٦٨-٦٦ص(معجم األوثان، واألصـنام عنـدالعرب       : انظر. بعث خالد بن الوليد، فأزالها    

، وأخبـار مكـة لألزرقـي       )٢/٣٦٤(، والـروض األنـف      )٢٧-١٧ص(وكتاب األصنام   
، وثمــار القلــوب الثعــالبي )٢/٣١٦(، والبدايــة والنهايــة )٣٤٠-١٣١، ١٢٨-١/١٢٦(
 ).٢٤/٥(، وجامع البيان )٣١٥ص(، والمحبر، البن حبيب )٦٨ص(

، وأخرجه أبـو نعـيم فـي    )١/٣٢١( أخرجه ابن اسحاق في السيرة النبوية، البن هشام     )٢(
كالهما مـن   ) ٢٩-٢/٢٦(، والبيهقي في دالئل النبوة      )١٠٨(رقم  ) ١/١٦٧(دالئل النبوة   

 .طريق ابن اسحاق

 ).١٦١(آل عمران، اآلية :  سورة)٣(
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  .)١( بل هو من الكبائر، وأعظم الذنوب وأشر العيوب ،وهو محرم اجماعاً
  

  ًدلا م، إظا و   

قامة العدل، ومنع الظلم، فلو صدرت من النبي كما أن من أغراض النبوة إ  
e  ،تعالىونستأنس هنا بقول اهللامعصية لكان ظالماً، وانتفى غرض النبوة  :                          
Mz   y   x    w   v  u  {¡  �  ~    }  |  ¢¥  ¤  £  ¦  §  

  ¬  «  ª  ©       ¨L )٢(.   

ب عليهم إتباعه، فال بـد مـن كونـه          إماماً ألمته يج   eوحيث كان النبي      
  .)٣( M   y  x  w       v  u  t  s  rL منزهاً عنها، قال تعالى 

 )٤( وقد شهدت له خديجة   
نها حين نزل عليه الوحي أول ما نزل أنه  

لقـد خـشيت علـى    " :اختص بمميزات في عمله وسلوكه وحسن خلقه، فقال لها       

                                                
  ).١٣٨ص ( تيسير الكريم الرحمن، للسعدي )١(
 ).١٢٤(البقرة، اآلية :  سورة)٢(
 ).٦٤(النساء، اآلية :  سورة)٣(
يدة نساء العالمين، أم القاسم، أم   خديجة بنت خويلد بن أسد األسدية أم المؤمنين، وس        :  هي )٤(

، وأول من آمن به، وصدقه، وثبتت جأشه، كريمة من أهل الجنة، وكان eأوالد الرسول  
، توفيـت فـي      بعـد وفاتهـا     يثني عليها، ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين       eالنبي  

سير : رمضان، ودفنت بالحجون، عن خمس وستين سنة، قبل الهجرة بثالث سنين، انظر           
 ).٩٩-٣/٩٣(عالم النبالء أ
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اهللا أبداً، إنك لتصل الرحم وتحمـل الكـل        ما يخزيك     كال، واهللا  :نفسي، فقالت له  
  .)١(" وتكسب المعدوم، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق

فهذه رعاية إلهية عظيمة، ووقاية وحماية ربانية خاصـة، وهـي أمـارة               
M  N  M  : فى حق أنبيائه    واصطفائه للرسالة اإللهية، قال تعالى     ،eإعداده  

     Q  P  OL )وقال تعالى  )٢ ،:  M   ¢     ¡  �    ~  }
  ¤£L )٣(.  

                                                
 e الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليما،ن باب بدء الوحي إلـى رسـول اهللا      )١(

، والبخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، بـاب كيـف بـدء          )١٦٠(حديث  ) ١/١٤١(
  . مرفوعاًعن عائشة ) ٣(حديث ) ١/٤(الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه سولم 

مـن  : العيال، والمـراد  : الثقل من كل ما يتكلف، والكل     : بالفتح، أي ): لكل  تحمل ا : (وقولها
النهايـة  : ، انظـر  )٦٧(النحـل   ) وهو كل على مـواله    { : يستقل بأمره، كما قال تعالى    

تعطي الناس ماال يجدونه عنـد غيـرك،        : الفقير، والمراد ): وتكسب المعدوم ) (٤/٣٥٣(
:  جمع نائبة، وهي الحادثـة، وإنمـا قالـت   )وتعين على نوائب  ) (٣/٤١٩(النهاية  : انظر

نوائب الحق؛ ألن النائبة قد تكون في الخير، وقد تكون في الشر، وهي كلمة جامعة لمـا                 
 ).٥/٢٦١(النهاية في غريب الحديث واألثر : انظر. تقدم من أوصاف ولغيرها

 ).٤٧(ص، اآلية :  سورة)٢(

 ).٣٢(الدخان، اآلية :  سورة)٣(
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اا ا  

    ا)(   امء 
  

  و   ، ا e ص  ا :ا اول
ا:  

 من الكبائر والفواحش من األقوال واألعمال واألخالق، أمـا          eفعصمته    
يتعلق بتبليـغ الرسـالة، فهـذا ال ينـافي          وقوع بعض األخطاء منه في غير ما        

العصمة؛ ألنه بشر يخطئ ويصيب، فقد عاتبه تعالى على بعض األخطاء التـي             
  .تبليغىتتعلق بالجانب البشري، وال تتعلق بالجانب ال

إن الوحي ال يالزم  " : شيخ الجامع األزهر)١(يقول الشيخ مصطفى المراغي   
ل قول يبدر منهم فهم عرضـة للخطـأ،         األنبياء في كل عمل يصدر عنهم، وفي ك       

يمتازون عن سائر البشر بأن اهللا ال يقرهم على الخطأ بعد صدوره، ويعاتبهم عليه              
 وأقول إذا كانوا عرضة للخطأ فأعنى به الخطأ الدنيوى ال الخطأ فـى           .)٢(" أحياناً  

  :األحكام والتشريعات اإللهية وعللى سبيل المثال

                                                
د مصطفى المراغي، ولد في بلدة المراغة بمحافظة سـوهاج، التحـق            الشيخ محم :  هو )١(

باألزهر الشريف بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم، تلقى العلم علـى يـد كبـار العلمـاء                  
تولى عدة مناصب بالقضاء، ظل     . والمشايخ، واتصل باإلمام محمد عبده، وانتفع بدروسه      

تقالته، وظل فيها لمدة عشر سنوات إلى       بمنصبه شيخاً لألزهر بعد أن أعيد تعيينه بعد اس        
 ).١/١٣٥(مشاهير أعالم المسلمين : انظر). م١٩٤٥(أن توفي سنة 

 ).١١ص(بقلم الشيخ المراغي . انظر مقدمة الكتاب.  حياة محمد، لهيكل)٢(
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      ®   ¯  °   »  ¬M  : فقال تعـالى ،)١(ر بشأن أسرى بد  عتابه :أوالً  

¶  µ   ́ ³  ²  ±¸¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¿  À  
  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ             Å  Ä  Ã  Â  Á                               

  ÎL )٢(.  
لما  " : قال )٣( حدثني عمر بن الخطاب      :عن ابن عباس قال    :وسبب نزولها   
والتقوا فهزم اهللا المشركين، وقتل منهم سبعون رجالً، وأسر منهم          در،  م ب وكان ي 

                                                
، )كـم ١٥٥(بالفتح ثم السكون، ماء مشهور بين مكة والمدينة، وبين بدر والمدينة            :  بدر )١(

، ومعجم المعالم الجغرافية في     )١/٣٥٧(معجم البلدان   : انظر). كم٣١٠(كة  وبينها وبين م  
  ).٤١ص(السيرة النبوية 

، )هـ٢(كانت يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة : وغزوة بدر الكبرى  
 بلغه أن أبا سفيان أقبل من الـشام فـي           eوهي أول غزوة في اإلسال م، سببها أن الرسول          

، وسـيرة ابـن هـشام       )٥٧ص(تاريخ خليفة بن خياط     : انظر. خرج في طلبه  عير لقريش ف  
، وعيون األثر في فنون المغـازي والـشمائل والـسير           )٣/١٧١(، وزاد المعاد    )١٣٥ص(
 ).٤٤٩ص(، ومكة والمدينة )٢/٨٢(

 ).٦٨-٦٧(األنفال، اآلية :  سورة)٢(
 الخلفـاء الراشـدين،     عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو حفص، ثاني         :  هو )٣(

وأول من لقب بأمير المؤمنين، الصحابي الجليل، الشجاع الحازم، صـاحب الفتوحـات،             
يضرب بعدله المثل، كان في الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم، أسـلم قبـل الهجـرة           
بخمس سنين، وهو أول من وضع التاريخ الهجري، قتله أبو لؤلـؤة المجوسـي غـالم                

  ).هـ٢٣(و يصلي الفجر، سنة المغيرة بن شعبة، وه
 ).٥٩١-٤/٥٨٨(، واإلصابة )١٨١-٤/١٤٥(أسد الغابة : انظر
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 يـا   :، فقال أبو بكـر    )١(سبعون رجالً، استشار رسول اهللا  أبا بكر وعمر وعليا           
، وإني أرى أن تأ خـذ مـنهم         )٢(رسول اهللا هؤالء بنو العم والعشيرة واإلخوان        

 أن يهديهم لإلسـالم     وعسى اهللا الفدية، فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار،          
 قلـت واهللا مـا   : ماترى يا ابن الخطاب، قال:فيكونوا لنا عضداً، فقال رسول اهللا     

 فأضـرب  – قريـب لعمـر   –أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أن تمكنني من فالن         
 من فالن أخيـه    )٤( فيضرب عنقه، وتمكن حمزة      )٣(عنقه، وتمكن علياً من عقيل      

مـشركين، هـؤالء   أنه ليس في قلوبنا هـوادة لل    Uهللا  فيضرب عنقه حتى يعلم ا    
 ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلـت،          ،صناديدهم وأئمتهم وقادتهم، فهوى رسول اهللا     

                                                
علي بن أبي طالب بن  عبدالمطلب القرشي الهاشمي، أبو الحسن، ولد قبل البعثـة               :  هو )١(

 ولم يفارقه، وشهد معه المـشاهد إال   eبعشر سنين على الصحيح، فربي في حجر النبي         
ـ ٤٠( علماً كثيراً، تـوفي سـنة        غزوة تبوك، روى عن النبي     اإلصـابة  : انظـر ). هـ

، )٤١ص(، وطبقات الشيرازي    )١/٥٤٦(، وغاية النهاية    )٤/٩١(، واسد الغابة    )٤/٥٦٤(
 ).٢/٣٥٨(ومروج اذهب 

 نزلت في العباس بن عبدالمطلب، وعقيل بن ابي طالـب، ونوفـل بـن الحـارث بـن           )٢(
 ).١/٢٣٣(ي عبدالمطلب الهاشمي، انظر أسباب النزول، للواحد

 وآخرهم موتاً، وهو جد عبداهللا بن محمـد بـن           ،عقيل بن أبي طالب الهاشمي، هوأكبر إخوته      ) ٣(
عقيل المحدث ابن عم رسول اهللا، وله أوالد، شهد بدراً مشركاً، وأخرج إليها مكرهاً، فأسـر،                

ثمـان،  خرج عقيل مهاجراً في أول سـنة        ( :ولم يكن له مال، ففداه عمه العباس، قال ابن سعد         
)  فتمرض مدة، فلم يسمع له بذكر في فتح مكة وال حنـين وال الطـائف               ،وشهد مؤتة، ثم رجع   

 ).١/٣٠٩(، وتهذيب األسماء )٥/٩٤(، )١/١٨٥( سير أعالم النبالء :انظر
حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، ابن قصي بن كالب، اإلمام              :  هو )٤(

القرشي الهاشمي المكي ثم المدني البدري، الـشهيد، عـم          البطل، أبو عمارة، وأبو يعلي      
سير أعالم  : انظر.، وأخوه من الرضاعة، قتل يوم أحد، وقد جدع ومثل به          eرسول اهللا   

 ). ١/٣٢٢( ، ومعرفة الثقات)١٥٣-١٤٤م١(النبالء 
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 فإذا هـو  e غدوت إلى النبي  :ن الغد، قال عمرم، فلما كان   )١(فأخذ منهم الفداء  
ـ      :ذا هما يبكيان، فقلت   إقاعد وأبو بكر الصديق، و     ي مـاذا    يا رسـول اهللا أخبرن

يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكمـا،    
ـ   ،داءفرض على أصحابك من ال     أبكي للذي ع   :eفقال النبي    لقد ع   رض علـي 

  .)٢(" وأنزل اهللا اآلية – لشجرة قريبة –عذابكم أدنى من الشجرة 
ؤاخـذة المجتهـد    لوال أن كتاب اهللا وحكمه سبق بعدم م        : أي :ومعنى اآلية   

كم بالعذاب العظيم على قبول الفـداء، وعـدم اإلثخـان فـي             قبعلى اجتهاده لعا  
  .األرض
لم يخالف، وإنما اجتهد في قضية لم يوح إليه منهـا شـيء،              e أنه   وبهذا يتبين   

 فوقع اختياره علـى خـالف   ،ولم يخطئ في حكمه فيها، ألن الرسول ال يقر على خطأ     
  .األولى

                                                
ففدية فداء وفداء وافتديته، وهذا يدل على البذل من النفس والمال، لتخلـيص            :  الفداء لغة  )١(

أن يرد أسر اليد ويسترجع منهم من في أيديهم، كـأن يـدفع رجـالً        : والمفاداة. اآلخرين
  .أن يشتريه: والفداء. ويأخذ رجالً

تهـذيب اللغـة، لألزهـري      : انظـر . ما يقدم من مال ونحوه لتخليص المفدى      : واصطالحاً
 .موقع وزارة األوقاف. ، ومفاهيم إسالمية)١٤/١٤١(
ي صحيحه كتاب الجهاد والسير، باب اإلمـداد بالمالئكـة فـي          الحديث  أخرجه مسلم ف     )٢(

عن هناد بن الـسري عـن ابـن         ) ١٧٦٣(حديث  ) ٣/١٣٨٣(غزوة بدر وإباحة الغنائم     
، والواحدي فـي  )٢٠٨(حديث ) ١/٣٠(المبارك عن عكرمة بن عمار، وأحمد في مسنده   

 .tعن عمر بن الخطاب ) ١/٢٣٢(أسباب النزول 
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،  دون تمحيص هذه األعـذار     )١( أعذار المتخلفين عن الغزو     أنه قبل  :ثانياً  
M  N  M  L  K  : قـال تعـالى    ، صادق ممن هو كاذب    ،ليتبين له من هو   

  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  OL )٢(.  
 عن عمرو بن ميمـون األزدي  )٣( ما أخرجه ابن جرير    :سبب نزول اآلية    

 إذنه للمنافقين، وأخذه    :ء فيهما بشي  لم يؤمر  eإثنتان فعلهما رسول اهللا     : " قال )٤(
  .)٥(" داء من األسارى، فأنزل اهللا اآلية فال

                                                
-١(الدرر في اختصار المغازي والسير      : انظر. لغزو الروم ) ٩ ( في غزوة تبوك، سنة    )١(

-٢/٢٢١(، واالكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اهللا والثالثـة الخلفـاء           )٢٥٤-٢٥٣
٢٣١.( 

 ).٤٣(التوبة، اآلية :  سورة)٢(
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، الطبري، صاحب التفـسير الكبيـر، والتـاريخ               :  هو )٣(

وغيـر  .. التفسير، والحديث، والفقه، والتاريخ   : ماماً في فنون كثيرة منها    الشهير، وكان إ  
ذلك، و هو من األئمة المجتهدين، ثقة في نقله، وتاريخه أصح التـواريخ وأثبتهـا، ولـه     

جامع البيـان   " كتاب التفسير   : مصنفات عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله، منها        
تـوفي  .وغيرها".. تهذيب اآلثار " ، و"مم والملوك وتاريخ األ" الذي لم يصنف أحد مثله،    

-٢/١١٠(، وطبقات المفسرين،    )١٩٢-٤/١٩١(وفيات األعيان   : انظر). هـ٣١٠(سنة  
 ).٣٠٨-٣٠٧ص(، وطبقات الحفاظ )١١٨

عمرو بن ميمون، أبو عبداهللا األزدي، الكوفي، كان بالشام، سـكن الكوفـة، أدرك             :  هو )٤(
 ).٣/٩٧٣(التعديل والتجريح : نظرا). هـ٧٤(الجاهلية، مات سنة 

عـن  ) ١٠/١٤٣(جامع البيان في تفـسير آي القـرآن         :  أخرجه ابن جرير الطبري في     )٥(
عمرو بن ميمون مرفوعاً، والسيوطي في أسباب النزول المسمى لباب النقول في أسباب             

 ).١٣٥ص(النزول 
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 )١( تعالى لرسوله في إخفائه أمر زواجه زينب بنت جحش  عتاب اهللا:ثالثاً  
 من  وكان اهللا قد أمره بذلك، ليبطل تقليداً، لها)٢(بعد طالق متبناه زيد بن حارثة 
 مثل ،لتقاليد تقتضي بتحريم زواج زوجة المتبنىتقاليد الجاهلية، إذ كانت هذه ا

يجد حرجاً مثل أي  eتحريم الزواج بزوجة االبن من النسب، فكان الرسول 
إنسان عندما يتحرج من مخالفة التقاليد والخروج عن العادات، وقد رفع اهللا عنه 

 #  $    %  &  '  )  !  "M  : فقال،)٣(العتب اليسير الحرج بعد

*  )0  /  .  -   ,  +  1     8  7    6  5  4  3  2  
  E  D  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9

S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  FT  U  

  b    a   ̀  _   ̂  ]  \  [  Z  Y  X   W  V

                                                
 مـن المهـاجرات   زينب بنت جحش بن رياب، أم المؤمنين، وابنة عمة رسول اهللا   :  هي )١(

األول، كانت عند زيد مولى النبي، زوجها اهللا تعالى بنبيه بنص كتابـه، بـال ولـي وال             
شاهد، فكانت تفخر بذلك على أمهات المؤمنين، كانت من سادة النـساء دنيـاً وورعـاً،                

سير أعالم النبالء   : انظر. tوصلى عليها عمر    ) هـ٢٠(وجواداً ومعروفاً، توفيت سنة     
)٣/١٨٦.( 

زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس، شاعر، صـحابي مـن        :  هو )٢(
بني كلب، أمه سعدى بنت ثعلبة، أسره بنو القين في غارة على طيء، وبـاعوه بمكـة،                 
فاشتراه حكيم بن حزام لخديحة بنت خويلد، التي وهبه للنبي، فتبناه، ثم جاءه أبوه وعمـه          

 الرحيل إلى أهله، والبقاء معه، فاختـار البقـاء معـه،             بين eإلى مكة، فخيره الرسول     
حش التي تزوجها الرسول بعد ذلـك، استـشهد         جزوجة الرسول أم أيمن ثم زينب بنت        

 ).١/٢٠٠(سير أعالم النبالء : انظر) هـ٨(بمؤتة سنة 
 ).١٩٤ص(العقائد اإلسالمية، السيد سابق :  انظر)٣(
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  §L )١(.  
ـ   ":قال  t)٢( عن أنس :وسبب نزولها   إلـى    يـشكو ةجاء زيد بن حارث

:  فنزلـت  . أمسك عليك أهلـك    :من زينب بنت جحش، فقال النبي      eرسول اهللا   
  . ")٣( )وتخفي في نفسك ما اهللا مبديه(

 e، حينمـا انـشغل عنـه     t)٤( في عبداهللا بن أم مكتوم  عتابه:رابعاً  
بطواغيت الكفر وصناديد قريش، فأقبل عليهم يدعوهم إلى اهللا، ويرجو إسالمهم،           

 فعبس رسول اهللا وأعـرض  -وهم ينصتون له، فكان ابن أم مكتوم يقاطع كالمه  
  .عنه وأقبل على القوم يكلمهم

                                                
 ).٣٨-٣٦(األحزاب، اآلية :  سورة)١(
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام النجـار، اإلمـام المفتـي،                 : هو )٢(

المقرئ، المحدث، رواية اإلسالم، أبو حمزة األنصاري الخزرجي البخاري المدني خـادم       
. رسول اهللا، بايع تحت الشجرة، وحظي بدعوة النبي له بكثرة المال والولد وطول الحيـاة  

، )١/٤٤(، وتـذكرة الحفـاظ      )١٥٢-١/١٥١(لغابـة   أسد ا : انظر). هـ٩١(توفي سنة   
 ).١٣١-١/١٢٦(واإلصابة 

، والسيوطي في أسباب النـزول  )٣٥٦٣(حديث ) ٢/٤٥٢( أخرجه الحاكم في المستدرك      )٣(
 ).٢٠٩ص (

فقيل عبداهللا بن قيس بـن      : عبداهللا بن أم مكتوم القرشي العامري، مختلف في اسمه        :  هو )٤(
اً، وكان ضريراً، مؤذناً لرسول اهللا، هاجر بعد وقعة بدر          زائدة، وأهل العراق سموه عمر    

استشهد يوم  . بيسير، وقد كان النبي يحترمه، ويستخلفه على المدينة، فيصلي ببقايا الناس          
  ).هـ١٥(القادسية، سنة 

 ).٢/١٥٠(، وموسوعة األعالم )٣١٧-١/٣١٥(سير أعالم النبالء : انظر
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*  +  ,  -   !  "  #  $  %  &  '  )  (  M قال تعالى     
  1   0  /  .L )١(.  

 فـي ابـن أم      )عبس وتولى (أنزل  "  قالت    عن عائشة    :سبب نزولها   
 يارسـول اهللا أرشـدني، وعنـد        : فجعل يقول  eمكتوم األعمى، أتى إلى النبي      

 يعرض عنـه، ويقبـل      eرسول اهللا رجال من عظماء المشركين، فجعل النبي         
  . ")٢( )ىعبس وتول( ففي هذا أنزلت ،على اآلخرين

  (!  "  #    $  %  &  '  )M   قال تعالى عاتبه ربه في أمور،:خامساً  
,  +    *-  1    0    /   .  L )٣(.  

ـ العسل علـى ن    eنزلت بسبب تحريم الرسول          سه، أو تحـريم ماريـة      ف
  .)٤(القبطية 
دخل رسول اهللا  بأم ولده مارية فـي بيـت    ":عن ابن عباس، عن عمر قال     

 ما صنعت بي هذا من بـين        ، لم تدخلها بيتي   :وجدته حفصة معها، فقالت   حفصة، ف 
                                                

 ).٤-١(عبس، اآلية :  سورة)١(

، والطبري في جـامع     )٣٨٩٦(حديث  ) ٢/٥٥٨(أخرجه الحا كم في المستدرك      يث   الحد )٢(
وأبو يعلـي فـي مـسنده       ) ٣٣١(حديث) ٥/٤٣٢(، والترمذي في سننه     )٣٠/٥٠(البيان  

، واإلمام  "وإسناده صحيح   " عن عائشة مرفوعاً وابن مردويه      ) ٤٨٤٨(حديث  ) ٨/٢٦١(
ن أبيه مرسالً، والواحـدي فـي     عن عروة ع  ) ٤٧٦(حديث  ) ١/٢٠٣(مالك في ا لموطأ     

 ).١/٤٣٨(أسباب النزول 

 ).١( سورة التحريم، اآلية )٣(

مارية القبطية، موالة رسول اهللا، وأم ولده  إ براهيم،  وهي مارية بنت شـمعون،              :  هي )٤(
أهداها له المقوقس القبطي صاحب اإلسكندرية ومصر، توفيت فـي خالفـة عمـر بـن      

. نة ست عشرة، وصلى عليها عمر، ودفنـت بـالبقيع         الخطاب، وذلك في المحرم من س     
 ).٤/١٩١٢(االستيعاب : انظر
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 ال تذكري هذا لعائشة، هي علي حـرام إن          :نسائك إال من هواني عليك، فقال لها      
 ال يقربهـا،    : فحلف لهـا   ، وهي جاريتك  ، وكيف تحرم عليك   :قربتها، قالت حفصة  

ل على نـسائه شـهراً،       فآلى أن ال يدخ    ، ال تذكريه ألحد، فذكرته لعائشة     :وقال لها 
&  ' M :واعتزلهن تسعاً وعشرين ليلة، فأنزل اهللا تبـارك وتعـالى            %  $    #                        

()  L)١(" .  
كـان رسـول اهللا يحـب الحلـواء          " : قالت وفي رواية عن عائشة       

والعسل، وكان إذا انصرف من العصر، دخل على نسائه، فدخل علـى حفـصة              
س عندها أكثر مما كان يحتبس، فعرفت فسألت عن ذلك، فقيـل            بنت عمر واحتب  

  أما واهللا  :شربة، قلت  لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل، فسقت منه النبي          
 : إنه سيدنو منك إذا دخل عليك فقولي له        :)٢(لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمعة       

 : عسل، فقـولي  سقتني حفصة شربة:يا رسول اهللا، أكلت مغافير، فإنه سيقول لك  

                                                
، والطبراني في المعجـم الكبيـر       )٢٨/١٥٥( الحديث أ خرجه الطبري في جامع البيان         )١(

عن ابن عبـاس    ) ١/٤٢٦(، والواحدي في أسباب النزول      )١٢٦٤٠(حديث  ) ١٢/١١٧(
، لكن صححت القصة من طـرق       )٥/١٧٨(وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد      . مرفوعاً
 .أخرى

سودة بنت زمعة بن قيس المقرشية العامرية، أم المؤمنين، أول من تزوج بها النبي         :  هي )٢(
e          بعد خديجة، وانفردت به نحواً من ثالث سنين أو أكثر، حتـى دخـل بعائـشة  ،

ول اهللا،  وكانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة، وهي التي وهبت يومها لعائشة رعاية لقلب رس            
سير أعالم النبالء : انظر). هـ٥٤( في شوال سنة     –توفيت في آخر خالفة عمر بالمدينة       

)٣/٢٣٥.( 



    إا   ا / ارة
 

 - ٤٦ -

 تقول  : قالت ، ذلك )٢(، وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية        )١(جرست نحله العرفط  
 فو اهللا ما هو إال أن أقام على الباب، فكدت أن أبادئه بما أمرتني به، فلما                  :سودة

 فما هـذا    : قالت ، ال :، قال )٣( يا رسول اهللا أكلت مغافير       :دنا منها قالت له سودة    
 جرسـت نحلـه     : سقتني حفصة شربة عسل، قالـت      :، قال الريح التي أجد منك   

 فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل               :العرفط، قالت 
 ال حاجة لي فيه،     : يا رسول اهللا أسقيك منه؟ قال      :ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت     

  .)٤("  سبحان اهللا لقد حرمناه، قلت لها اسكتي :تقول سودة

                                                
بالضم، شجر الطلح، وله صمغ كريه الرائحة، فإذا أكلته النحـل حـصل فـي              :  العرفُط )١(

 ).٣/٤٤(النهاية . عسلها من ريحه

 سبط الـالوي بـن نبـي اهللا    صفية أم المؤمنين بنت حيي بن أخطب بن سعية من   :  هي )٢(
، سـبيت يـوم   u، ثم من ذرية رسول اهللا هارون        اسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم      

 عنها، وأنها ال ينبغي أن تكون إال لك، ثم تزوجها           eخيبر وصارت في سهم فقيل للنبي       
سـير أعـالم    : انظـر ). هـ٥٠(وقيل سنة   ) هـ٣٦(وجعل عتقها صداقها، توفيت سنة      

 ).١٠/٣٩٤(، )٢/٥٤(، وحلية األولياء )٢٣٥-٢/٢٣١(النبالء 

تـاج  : انظـر . صمغ يسيل من العرفط يؤكل غير أنه رائحته ليـست طيبـة           :  المغافير )٣(
 ).٣/٧٠٣(والنهاية ) ١٣/٢٥٢(العروس 

 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطالق، باب وجوب الكفارة على مـن حـرم           )٤(
، والبخاري فـي صـحيحه كتـاب        )١٤٧٤ (حديث) ٢/١١٠١(امرأته ولم ينو الطالق     

والواحدي في أسـباب    ) ٤٩٦٧(حديث  ) ٥/٢٠١٧(الطالق باب لم تحرم ما أحل اهللا لك         
 . مرفوعاًعن عائشة ) ١/٤٢٧(النزول 



   ا ل ااe آن اا   
  

 
 

- ٤٧ -

 –م مـنه وإن كان قد شهدت النصوص بوقوع ذنـوب    : " )١(بي  قال القرط   
ـ     صصلوات اهللا وسالمه عليهم، فال يخل ذلك بمنا        هم، بـل   ببهم، وال قدح في رت

  .)٢(" تالفاهم واجتباهم، وهداهم وزكاهم، واختارهم واصطفاهم 
وما ورد من بعض النصوص الشرعية، التـي يـدل ظاهرهـا علـى وقـوع                 

بعض األنبياء صـلوات اهللا وسـالمه علـيهم، فهـي           المعاصي والمخالفات من    
  :محموله على بعض الوجوه اآلتية

  
  ًأووف ا ل  وإ ، ت أ .  

      :)٤( M           ã  âL :عند تفسيره لقولـه تعـالى     )٣(قال أبو السعود      
 إلـى  من ترك األولى، عبر عنه بالذنب نظراً وهو الذي ربما يصدر عنه " 

                                                
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج األنصاري الخزرجي األندلسي، أبـو عبـداهللا               :  هو )١(

: " ، صالح متعبد، له عدة مـصنفات، منهـا  القرطبي، من كبار المفسرين من أهل قرطبة 
، وغيرها،  "األسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى       " و". الجامع الحكام القرآ،    " ، و "التذكرة  

شـذرات الـذهبب    : انظـر . بمدينة بني خصيب في صعيد مصر     ) هـ٦٧١(توفي سنة   
 ).٥/٣٢٢(واألعالم ) ٥/٣٣٥(

  ).٢٢٧ – ١/٢٢٦( الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي )٢(

محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، اإلمام العالمة، مفسر، شاعر، مـن             :  هو )٣(
إرشاد العقل السليم إلى مزايا     " علماء الترك المستعربين، صاحب التفسير المسمى باسمه        

ـ ٩٨٢(توفي سنة   . وغيرها". تحفة الطالب   " ، ومن كتبه    "الكتاب الكريم    : انظـر ). هـ
 ).٧/٥٩(، واألعالم )٤٠٠-٨/٣٩٨(، وشذرات الذهب )١/٢٦١(البدر الطالع 

 ).١٩(محمد، اآلية :  سورة)٤(



    إا   ا / ارة
 

 - ٤٨ -

    إلى التواضـع، وهـضم الـنفس واستقـصار          وإرشاد له   .. .منصبه الجليل 
  .)١(" العمل 
ـ ذنب األنبياء تـرك األفـضل، دون مباشـرة الق         " :)٢(في  سوقال الن    يح، ب

  .)٣("  القبائح من الصغائر والكبائر وذنوبنا مباشرة
  

  ً دا  ط  وإ ، ت ٤( أ(.  
   : ا       امء: اما  
  صـلوات اهللا   –وقد نص اهللا تعالى على هذا الجانب في الرسل جمـيعهم              

  .)٥( M  °   ̄ ®      ¬  «   ª  ©     ̈   §    L :يهم، فقاللوسالمه ع
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن           " :وفي الحديث قوله  

بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً،               
  .)٦("  فإنما أقطع له قطعة من النار ،فال يأخذه

                                                
 ).٥/٥٨٩( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )١(

) من كور أصـبهان   (أبو البركات، حافظ الدين، فقيه، حنفي، مفسر، من أهل إيذخ           :  هو )٢(
كنز (، و   )مدارك التنزيل : ( مصنفات منها  ببالد السند، له  " نسف  " ووفاته يها، نسبته إلى     

  ).هـ٧١٠(وغيرها، توفي سنة ) الدقائق
 ).٢/٢٩٤(، والجواهر المضيئة )٤/٦٧(األعالم، للزركلي : انظر

 ).٣/٣٦٨( مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي )٣(

 ).٢٧ص(عصمة األنبياء، للرازي : ، وانظر)٧٠ص( النبوة واألنبياء، للصابوني )٤(

 ).٩٣(اإلسراء، األية :  سورة)٥(

 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األحكام، باب موعظـة اإلمـام للخـصوم               )٦(
 . مرفوعاًعن أم سلمه ) ٦٧٤٨(حديث ) ٦/٢٦٢٢(



   ا ل ااe آن اا   
  

 
 

- ٤٩ -

لكن األنبياء يتميزون عن غيرهم من البشر بأن تتداركهم رحمة اهللا تعالى،              
ـ          قفال ي  م، بـل   ئهرون على الذنب، وال يؤخرون التوبة، وال يستمرون على خط
  .ن عنه، ويتوبون إلى اهللا تعالىواهللا على ذلك، فيرجعم هينبه

  .)١( M    °   ¯  ®  ¬  «  ªL قال تعالى   

M  G  F  E  D  C  B  :وقال تعالى مبيناً مثوبـة التـائبين        

M  L  K    J  I   HN R   Q  P  O  L )٢(.  
     بينما أنـا أمـشي مـع ابـن         : "  قا ل  )٣(وعن صفوان بن محرز المازني        

)٤(ر عم
 فـي  eكيف سمعت رسول اهللا  :لخذ بيده إذ عرض رجل، فقاآ.  
إن اهللا يدني المؤمن فيضع عليه      ( :، يقول eرسول اهللا    سمعت   : فقال )٥(النجوى  

                                                
 ).٢٢٢(البقرة، اآلية :  سورة)١(
 ).٧٠(الفرقان، اآلية :  سورة)٢(
هو جليـل، العابـد،    : "  أبو حاتم  صفوان بن محرز بن زياد المازني البصري، قال       :  هو )٣(

كان واعظاً، قانتًأ هللا،   : ، وقال غيره  "ثقة له فضل وورع     : " ، وقال ابن سعد   "أحد األعالم   
  ".قد اتخذ لنفسه سرباً يبكي فيه 

 ).٢/٧٨٧(، والتعديل والتجريح )٧/٣١٩(سير أعالم النبالء : انظر
أبو عبدالرحمن، صـحابي، اشـتهر      عبداهللا بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي،         :  هو )٤(

ـ ٧٣(توفي سنة   . بالزهد والورع والتقى   ، )٣٤٥-٣/٣٤٠(أسـد الغابـة     : انظـر ). هـ
 ).١٨٨-٤/١٨١(واإلصابة 

  الجماعة يتناجون : والنجوى. المتسارون: السر، والنجوى أيضاً:  النجوى)٥(
  ).٢/٩٠٥(، والمعجم الوسيط )٤/٤٧٩)(١/٢٨٦(المخصص : انظر
. مناجاة اهللا تعالى للعبد يـوم القيامـة    : يريد):  في النجوى  eعت من رسول اهللا     سم: (وقوله

 ).٥/٥٦(النهاية في غريب األثر 



    إا   ا / ارة
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 نعـم، أي رب،     : أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، فيقول       :كنفه، ويستره، فيقول  
 سترتها عليك في الـدنيا،      :ه هلك، قال  حتى إذا قرره بذنوبه، ورأى في  نفسه أن        
ه، وأما الكافر والمنافق فيقول األشهاد      توأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسنا      

  .)١(" هؤالء الذين كذبوا على ربهم، أال لعنة اهللا على الظالمين 
             :)( في أثنا كالمه عـن اجتهـاد األنبيـاء           )٢(يقول ابن قدامة المقدسي       

  .)٣(" زوقوع الخطأ منهم لكن ال يقرون عليه يجو" 
إن القول بأن األنبياء معصومون من       " :/ ابن تيمية    ويقول شيخ اإلسالم    

 إنه قول   بلالكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء اإلسالم، وجميع الطوائف،           
   أن هـذا قـول أكثـر        )٤(أكثر أهل الكالم، كما ذكـر أبـو الحـسن اآلمـدي             

                                                
أال لعنـة اهللا    ( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، باب قول اهللا تعالى             )١(

 .عن صفوان بن محرز المازني) ٢٣٠٩(حديث ) ٢/٨٦٢) (على الظالمين 
 بن مقدام بن نضر بن عبداهللا المقدسي الحنبلي، ةامدعبدا هللا بن أحمد بن محمد بن ق      :  هو )٢(

موفق الدين، وصل إلى بغداد، وسمع بها من عبدالقارد الجيالني وغيره، ثم عـاد إلـى                
" الكافي في الفقه  " ورحل إلى بغداد بعد ذلك، ومن كتبه        " المفتي  " دمشق، وصنف كتاب    

ـ ٦٢٠(وغيرها توفي في دمشق سنة      " لمناظر  وروضة الناظر وجنةا  " و   : ، انظـر  )هـ
 ).٢/١٤٤(موسوعة األعالم 

 ).٣/٣٩٢( روضة الناظر وجنة المناظر )٣(
 هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، الفقيه األصـولي، الملقـب                  )٤(

، وتولى اإلعادة سيف الدين الآلمدي، كان أول اشتغاله بفنون المعقول، ثم انتقل إلى مصر        
بالمدرسة المجاورة ضريح اإلمام الشافعي، اتهمه البعض بفساد العقيدة والتعطل ومذهب           

انظـر  ). هـ٦٣١(الفالسفة والحكماء، انتقل إلى دمشق، وتوفي بسفح جبل قاسيون سنة           
 ).٣/٢٩٤(وفيات األعيان 



   ا ل ااe آن اا   
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 قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقـل           ، وهو أيضاً  )١(األشعرية  
  .)٢(" تابعيهم إال ما يوافق هذا القول وصحابة والتابعين لعن السلف واألئمة وا

لذا فال يجوز تخطئتهم أو التكلم في مقام األنبياء، ولهذا من سب نبياً قتل باتفـاق                
  .)٣(العلماء، ومن سب غيرهم لم يقتل 

 للطعن فـيهم،     تقع من األنبياء ال يجوز أن تتخذ سبيالً        ي الصغائر الت  وهذه  
زدراء عليهم، فهي أمور صغيرة ومعدودة غفرها اهللا لهم، وتجـاوز عنهـا،             واإل

 ويكون على   ،وطهرهم منها، وعلى المسلم أن يأخذ العبرة والعظة لنفسه من هذه          
سـل واألنبيـاء فـي     من ذنوبه وآثامه، وأن يتأسـى بالر      إلى اهللا   حذر، وتخوف   

   . من الذنوب والمداومة على ذلكالمسارعة إلى التوبة والتوجه واالستغفار

                                                
هم كما قال شـيخ اإل      لى أبي الحسن األشعري، و    إفرقة كالمية إسالمية نسبة     :  األشاعرة )١(

إنهم أقرب من غيرهم إلى معتقد أهل السنة والجماعـة، وان مـذهبهم             : سالم ابن تيمية  
  .مركب من الوحي والفلسفة

واألشاعرة قد خالفوا أهل السنة، والجماعة في خمس عشرة مسألة إحداها األسماء والصفات،         
ه قد تاب عن معتقده، وألف      أما نسبتهم إلى أبي الحسن األشعري، فإنها ليست سليمة لكون         

معجـم ألفـاظ العقيـدة    : انظـر . وبسط فيه الكالم عن العقيدة الصحيحة   ) اإلبانة  (كتاب  
، والموسوعة الميسرة فـي األديـان   )١٥١ص(، والفرق ين الفرق لالسفراييني      )٤٢ص(

 ).١/٣٥(، ولمحة عن الفرق الضالة )٢٨/١(والمذاهب واألحزاب المعاصرة 

 ).٤/٣١٩(يخ اإل سالم  مجموع فتاوى ش)٢(

 ).١٠/٢٩٠( مجموع فتاوي شيخ اإلسالم )٣(



    إا   ا / ارة
 

 - ٥٢ -

ا ا  
 eا     

    
  : ؤه ا    ا، و وأدا:ا اول  
إن الهدف األسمى والغاية القصوى من بعث األنبياء، هو هداية الناس إلى              

يمـانهم  إال بإيمانهم بصدق المبعـوثين، و   إالتعاليم اإللهية، وال تحصل تلك الغاية       
  .وأقوالهم من اهللا تعالىبكونهم مرسلين منه تعالى، وأن كالمهم 

 الذي أرسل بالهدى وديـن      eوعصمته وهو رسول اهللا      " :قال ابن تيمية    
 الذي أخرج به الناس من      الحق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى اهللا بإذنه وسراجاً منيراً        

لى صراط العزيز الحميد، الذي فرق بـين الحـق        إلى النوروهداهم به    إالظلمات  
عادة وأهـل   سوالباطل والهدى والضالل والغي والرشاد والنور والظلمة وأهل ال        

سم به عباده إلى شقي وسعيد فأهل السعادة من آمن          ق وجعله القاسم الذي     ،الشقاوة
  .)١(" ذب به وتولى عن طاعته به وأهل الشقاوة من ك

 يقتـضي أن يكـون      – تبارك وتعالى    .إن تبليغ الرسالة والوحي بتكليف المولى       
 فوجـب أن تكـون  أخالقـه الظـاهرة        ، لهذا التبليـغ    أهال e وهو المصطفى    ،المبلِّغ

ها على سبيل التشريع، معصومة من الخطـأ        بوالباطنة، والتي يتم االقتداء بها، واألخذ       
  .والزلل
 أن اهللا حفظه من شـياطين اإلنـس         eومن أهم أنواع عصمة رسول اهللا         

  ذلك والجن أن يمنعوه من تبليغ ما أمر اهللا به، أو يحملوه على تغييره، أو كتمان              
M   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç  : قال تعالى.أو االفتراء فيه

                                                
  ).٦/٤١٧( منهاج السنة، البن تيمية )١(



   ا ل ااe آن اا   
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Þ      Ý  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   à  ß  

   ê  é  è           ç  æ  å  ä  ã  â  áL )أطلـع اهللا    ، فقد )١
بعض الغيوب المتعلقة برسالته وأحاطـه مـن         تعالى الرسول الذي ارتضاه على    

جميع جوانبه بحرس من المالئكة يحفظون عليه الوحي أن يذهب منه شـيء، أو        
  .تامة إلى عبادهاهللا  وبهذا يتمكن من تبليغ رسالة .)٢(يختلط به ما ليس منه 

 

  ما ا :ا ل واا  :  

  .)٣( M  5  4   3    2  1  0  /  .  -   ,  +L  :قال تعالى  
  .)٤( U أي ما يخرج نطقه عن رأيه، إنما بوحي من اهللا :جاء في التفسير
 M  a   ̀ _   ̂ ]  \  [     Z       Y  X  W   V  :وبهذا قال تعالى

  k  j     i   h   g     f  e  d       c  bL )أي تكلف   :قولت، ومعنى   )٥ 
  .)٦( من قبل نفسه ةوأتى بقول

 تلقـي الرسـالة     عنـد  معصوم من الخطا والنـسيان       eكما أن الرسول      
  ¯     °   ±        M¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦   ¥®   ³  ²  :وتحملها، قال تعالى

                                                
 ) .٢٨-٢٦(اآلية . الجن:  سورة)١(

 ).٥١٢ص(، وشمائل المصطفى )٢٢٢ص(، والنبوات )٢٩/٩٦(روح المعاني :  انظر)٢(

 ).٣(النجم، اآليه :  سورة)٣(

 ).١٧/٨٥(طبي  الجامع الحكام القرآ، للقر)٤(

 ).٤٧-٤٤(الحاقة، اآلية :  سورة)٥(

 ).١٨/٢٧٥( الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي )٦(



    إا   ا / ارة
 

 - ٥٤ -

  ´L )معصوم من الخطأ في تبليغ ما أنزل إليـه مـن           نه   ومما يدل على أ    .)١

  MQ  P   O  N  M  L  K  J  R  V  U    T  S                    :ربه، قال تعالى  
X  WY]  \    [  Z  ^  d  c  b  a  `  _  L )٢(.  

إن اهللا تعالى وجه األمر بطاعة رسوله، وجعل طاعته طاعة هللا تعالى ألن               
M  J  I  H   G  : بمـا يرضـي اهللا؛ فقـال        ال يأمر إال   eالرسول  
KL  L )( وقبول حكمة .)٣e(.  

́  M  :وقال تعالى     ³  ²  ±      °    ̄  ®  ¬

 À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹   ̧  ¶    µ                                             

   ÁL )٤(.  
ـ    : أي )فال وربك ال يؤمنون   ( :فقوله سبحانه    حتـى  (رهم،   المنـافقون وغي

يحكموك فيما شجر بينهم ثـم ال يجـدوا فـي أنفـسهم حرجـاً لمـا قـضيت                   
 eينقادوا انقياداً مطلقاً ال معارضة فيه، ويؤخذ منه أن النبي           أى   )ويسلمواتسليماً

  .)٥(إال لما وجب التسليم لحكمه تسليماً مطلقاً  وال يخطئ، 
    

                                                
 ).٧-٦(األعلى، اآلية :  سورة)١(

 ).٦٧(المائدة، اآلية :  سورة)٢(

 ).٩٢( سورة المائدة، اآلية )٣(

 ).٦٥(النساء، اآلية :  سورة)٤(

 ).٣٦ص(ي  في القرآن، لعبداهللا الغمارe فضائل النبي )٥(



   ا ل ااe آن اا   
  

 
 

- ٥٥ -

  ا ا:  ا    ا  ،دا 
وا:  

  
 قوليستحيل أن يت  إنه  وبما أن اهللا قد اصطفى رسوله، فأدبه وأحسن تأديبه، ف           

أقواالً من عنده، فينسبها إلى اهللا افتراءاً، وحاله في أفعاله تشهد بصدقه             eالرسول  
 عن  .ؤهبه وأقاربه وحتى أعدا   ا، وقد شهد له بذلك أصح     Uفي كل ما يبلغ عن ربه       

من حدثك أن محمداً كتم شيئاً مما أنزل عليه فقد كـذب، واهللا             "  قالت    عائشة
MQ  P   O:يقــــــول   N   M  L  K  J  R  W  V  U    T  S                                                  

XY  L "  )١(.  
 اهللا عليهم، كما في حديث سمرة       نفمن شهادة خير القرون صحابته رضوا       

 بشر ايا أيها الناس، إنما أن " :e قال" في قصة الكسوف، قال   t)٢(بن جندب 
ورسول اهللا، فأذكركم اهللا إن كنتم تعلمون إني قصرت عن شـيء مـن تبليـغ                

                                                
، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب         )٦٧(آية  : المائدة:  سورة )١(

عـن عائـشة    ) ٤٣٣٦(حديث  ) ٤/١٦٨٦) (ياأيها الرسول ببلغ ما أنزل إليك من ربك         (
. 

سمرة بن جندب بن هالل الفزاري، من علماء الصحابة، نزل البصرة، له أحاديـث      :  هو )٢(
 مـات سـنة   t يشيدان بـه  على الخوارج، كان الحسن وابن سيرين      صالحة كان شديداً  

قيل انه سقط في قدر مملوءة ماء حاراً، كان يتعالج به من            ) هـ٥٩(وقيل سنة   ) هـ٥٨(
  .الباردة فمات فيها

 ).١٨٣-٥/١٨١(سير أعالم النبالء : انظر



    إا   ا / ارة
 

 - ٥٦ -

 نـشهد أنـك قـد بلغـت     : فقام الناس، فقالوا  :بي لما أخبرتموني، قال   ررساالت  
  .)١(" ، ونصحت ألمتك، وقضيت بالذي عليك كرساالت رب

خـرج  ) وأنذر عشيرتك األقربين (: لما نزلت" : قالوعن ابن عباس      
 من هـذا فـاجتمعوا     : يا صباحاه، فقالوا   :حتى صعد الصفا، فهتف    eرسول اهللا   
 أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيالً بالوادي تريـد أن تغيـر علـيكم أكنـتم         :إليه، فقال 

إني نذير لكم بـين يـدي        ف :، قال  نعم، ما جربنا عليك إال صدقاً      :مصدقي؟ قالوا 
  .)٢("  عذاب شديد 

، وعصمته في كل ما     eمن أقوى األدلة على صدقه      فهذه الشهادات تعتبر      
 )e( والقرآن خير شاهد على صدقه وحـسن خلقـه          Uاهللا  عن   وحييبلغه من   
  .M k l    m n  L: قال تعالى

  اا ء:اما     ا  :  
لمسلمون قاطبة على عصمة األنبياء عليهم الصالة والسالم من         وقد أجمع ا    

أي شيء يخل بالتبليغ، فال يجوز عليهم التحريف، وال الكذب سـهواً أو عمـداً،               
 منصب النبوة، وكذا عصمته من تسلط الـشيطان         عنه ويرتفع فكل هذا مما ينزه     

  . األمةيخ، وإجماعرعليه، وهي عصمة ثابتة له بشهادة القرآن والسنة والتا
ن أهل السنة متفقون علـى أن األنبيـاء         إ " –تعالى   / –قال ابن تيمية      

معصومون فيما يبلغونه عن اهللا تعالى، وهذا هو مقصود الرسالة، فإن الرسـول             
                                                

رة عـن سـم   ) ١٢٣٠(حـديث   ) ٤٧٩،  ١/٤٧٨( الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك       )١(
 .صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي: مرفوعاً وقال

وأنـذر عـشيرتك   ( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، المقدمة، باب في قولـه تعـالى       )٢(
وأنـذر  (، و البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب       )٢٠٨(حديث) ١/١٩٣) (األقربين

 .ن عباس مرفوعاًعن اب) ٤٤٩٢(حديث ) ٤/١٧٨٧)(عشيرتك األقربين، واخفض جناحك



   ا ل ااe آن اا   
  

 
 

- ٥٧ -

في تبليـغ   عن الكذب   عن اهللا أمره ونهيه وخبره، وهم معصومون         هو الذي يبلغ  
"  في ذلك شيء من الخطأ       ت عنه يثبالرسالة باتفاق المسلمين، بحيث ال يجوز أن        

)١(.  
في التبليغ باإلتفاق، والعـصمة  من الخطأ  معصوم   e ولهذا فإن الرسول   " :وقال

  .)٢(" المتفق عليها أنه ال يقر على خطأ في التبليغ باإلجماع 

                                                
 ).٢/٣٩٦(وانظر ) ٤٧١-١/٤٧٠( منهاج السنة، البن تيمية )١(

 ).٦/٣٨٤: (، وانظر)٦/٤١٧(، )٢/٤١٠( منهاج السنة، البن تيمية )٢(



    إا   ا / ارة
 

 - ٥٨ -

E  

  م  ة وات، واا   يا  ا
و و آ أ،و  :  

 أوالً وآخراً على ما من به مـن تيـسير لهـذا             – جل وعال    –فأحمد اهللا     
   .العمل، وتوفيق إلتمام هذا البحث

 لوجهه الكـريم، وأن     وأن يجعله خالصاً   ،وأسأل اهللا العلي العظيم أن يتقبله       
يغفر لي تقصيري وخطئي، وأن يهديني إلى الصواب، ويلهمني سـبل الرشـاد،             

  .قادر عليهوهو ولي ذلك وال
 e عن عـصمة النبـي   الذى يتحدثوبعدأن عشت في رحاب هذا البحث         

تكفل بحمايته ووقايتـه وسـالمته،     من المعاصي، وفي تبليغ الوحي، ألن اهللا        
وأيده بالمعجزات الدالة على صدقه، فقد ظهر لي في هذا الموضوع حكم قيمـة،              

 وكل من أراد أن يرفـع       ودروس نافعة لكل مسلم مستقيم على هذا الدين القويم،        
 مـن هـذه الـدروس       اهللا له الدرجات، ويكفر عنه السيئات، ويعظم له األجـر         

  .المستفادة
 األهمية العظمى في مثل هذه األوقات، باالبتعاد عن الطـرق التـي             – ١  

  )  (          *  '!  "  #   $  %  &M  :تضر بسالمة العقيدة، قال تعالى
  2  1  0  /  .  -   ,  +7  6  5  4      38   L )فالفالح .)١ 

  .والصالح فى اتباع الوحى المعصوم

                                                
 ).٥٢(الشورى، اآلية :  سورة)١(



   ا ل ااe آن اا   
  

 
 

- ٥٩ -

 والبعـد عـن   أن من ثمرات االستجابة للحق، استنارة العقل والقلب          – ٢  
الشك أو إنكار نبوته، إنكاراً أو شكاً للرساالت         ، وأن )e( في نبوته والريبة  الشك  
  . فهذا الشك مرفوض شكال وموضوعا.السابقة
 لـديهم القناعـة   ن أن معظم أعداء اإلسالم، وأعداء السنة لم تكن           بيا – ٣  

  .العلمية، وال اإليمان الراسخ بهذه النبوة
لقبـول    للمؤمن ان بالرسل عليهم الصالة والسالم، قوة دافعة      م أن اإلي  – ٤  

 بل قوة دافعة من أجل نهضة هذة الحياة ألن الـسعادة فـى              .الحق واإلذعان له  
 فوق أن فيهـا النجـاة يـوم        )U(دينوتقربة من حضرة ربه     الدارين واقعة فى ال   

  .الجساب
  . معرفة الرسول حق المعرفة تزيد من محبة المسلم لنبيه– ٥  
، والتصديق بـه، اعتـزاز باالنتمـاء إلـى هـذا            e  اإليمان بمحمد  – ٦  

  .االصطفاء الرباني الذي اختاره اهللا تعالى إلبالغ رسالته إلى أهل األرض
 قلبـا وخلقـا     اء والرسل أزكى الناس وأطهرهم وأفـضلهم       أن األنبي  – ٧  
  .وطبعا
 إجماع األمة على عصمة الرسول قبل النبوة، وبعدها، من كـل مـا              – ٨  

، هو خير هادى إلى اتباع الـنهج وقبـول         يدته وخلقه وعقله بسوء   قيمس قلبه وع  
  .األمر والبعد عن النهى

ل دعوتهم بعد النبوة سلباً      أن حال األنببياء قبل النبوة يؤثر على مستقب        – ٩  
  Mm  lnr  q  p  o  s  w  v  u    t : قــال تعــالى. وإيجابــاً



    إا   ا / ارة
 

 - ٦٠ -

xL)١(    وقال تعالى ، M  )  (   '  &  %L )فكان صدقه وأمانته    .)٢ 
  .قبل النبوة من أكبر الحجج عليهم

 ما عليه السلف الصالح من اإليمان بعصمته في أحواله كلها، ولهذا            – ١٠  
 ألنهم درسوا حياته وسيرته قبل النبـوة         إلى االقتداء والتأسي به    كانوا يسارعون 

  .وبعدها فظهر لهم الحق جليا
هم، في للطعن    تقع من األنبياء، ال يجوز أن تتخذ سبيالً        ي الصغائر الت  – ١١  

 لهم وتجـاوز عنهـا،      هم، فهي أمور صغيرة ومعدودة، غفرها اهللا      منواإلزدراء  
  .عدت من باب حسنات األبرار سيئات المقربين وقد .وطهرهم منها

سه من هـذه الـذنوب، وإن       ف على المسلم أن يأخذ العظة والعبرة لن       – ١٢  
 فإن كان الرسل الكرام الذين اختارهم اهللا، واصطفاهم عاتبهم اهللا،           ،كانت صغيرة 

والمهم على أمور كهذه، فإنه يجب أن نكون على حذر وتخـوف مـن ذنوبنـا                
  . وآثامنا
 علينا أن نتأسى بالرسل واألنببياء في المسارعة إلى التوبة، واألوبة           – ١٣  

   .إلى اهللا، وكثرة التوجه إليه واستغفاره
وفي الختام أسأل اهللا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واإليمان برسـوله،             

 eير العقول البشرية ويهديها لمعرفته      نوالتصديق بخبره، والطاعة ألمره، وأن ي     
له وصـحبه  آ واهللا الموفق، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى  ،حق المعرفة 

  .أجمعين

                                                
 ).١٨٤(األعراف، اآلية :  سورة)١(

 ).٢(النجم، اآلية :   سورة)٢(



   ا ل ااe آن اا   
  

 
 

- ٦١ -

Fو K  
I 

 أبو الوليد محمد بن عبداهللا األزرقـي        .أخبار مكة وماجاء منها من آثار      - ١
 دار الثقافة،   : بيروت . رشدي الصالح ملحس   : تحقيق .)هـ٢٤٤ت  (

 .قافةث مطابع دار ال:ومكة المكرمة

 محمد بن محمد أبي السعود      .لسليم إلى مزايا الكتاب الكريم    إرشاد العقل ا   - ٢
 . دار الفكر.)هـ٩٥١ت (

جـالل الـدين   . ) النقول في أسباب النزولبلبا( المسمى .أسباب النزول  - ٣
ـ ٩١١ت(أبي  عبدالرحمن السيوطي       مؤسـسة  : بيـروت .١ط) هـ

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الكتب الثقافية، 

ـ ٤٦٨ت  (احدي   أبو الحسن الو   .أسباب النزول للواحدي   - ٤  :تحقيـق ) هـ
عصام بن عبدالمحسن الحميدان، موقع مجمع الملك فهـد لطباعـة           

  .المصحف الشريف

       أبو عمـرو يوسـف، ابـن عبـدالبر          .االستيعاب في معرفة األصحاب    - ٥
 مطبـع ة نهـضة   : القـاهرة . محمد البجاوي: تحقيق.)هـ٦٤٣ت  (

 .مصر

 محمـد بـن محمـد       عز الدين علي بن   . أسد الغابة في معرفة الصحابة     - ٦
 دار احيـاء التـراث      : بيـروت  .)هـ٦٣٠ت  (الشيباني، ابن األثير    

 .العربي



    إا   ا / ارة
 

 - ٦٢ -

 دار البـشائر    : محمد رجب السامرائي، بيروت    .أسماء في القرآن الكريم    - ٧
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦اإلسالمية 

 أبـو  : تحقيـق .١ ط. أبـي الفـتح األزدي    .سماء من يعـرف بكنيتـه     أ - ٨
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ ،فية الدار السل: الهند.عبدالرحمن اقبال

      أحمد بن علـي ابـن حجـر العـسقالني           .اإلصابة في تمييز الصحابة    - ٩
 : حقق أصوله وضبط أعالمه ووضع فهارسـه       .١ ط .)هـ٨٥٢ت  (

 .هـ١٤١٢ ، دار الجيل: بيروت.علي البجاوي

ـ ١٣٩٦ت  ( خير الدين الزركلي     .األعالم -١٠  دار  : بيـروت  .٤ ط .)هـ
 .م١٩٧٩العلم للماليين، 

 أبـو   . بما تضمنه من مغازي رسول اهللا والثالثـة الخلفـاء          االكتفاء -١١
 محمـد كمـال     . د : تحقيق .١ ط .يعالربيع سليمان بن موسى الكال    

 .هـ١٤١٧ عالم الكتب، : بيروت.الدين عز الدين علي

 مكتبـة  : بيـروت  : اسماعيل بن عمـر بـن كثيـر        .البداية والنهاية  -١٢
 . المعارف

محمـد بـن علـي       . بعالبدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن الـسا         -١٣
 . مكتبة ابن تيمية: القاهرة.)هـ١٢٥٠ .ت(الشوكاني 

 . محمد بن يعقوب الفيروزبـادي     .حو واللغة نالبلغة في ترجم أئمة ال     -١٤
 جمعيـة إحيـاء التـراث       : الكويـت  . محمد المصري  :تحقيق: ١ط

 .هـ١٤٠٧اإلسالمي، 

عبـدالرزاق    محمد بن محمد بن    .تاج العروس من جواهر القاموس     -١٥
 دار  .قـين قالمح  مجموعة من  : تحقيق .ي، المرتضى الزبيدي  الحسين
  .الهداية



   ا ل ااe آن اا   
  

 
 

- ٦٣ -

 أكرم  : تحقيق .٢ ط .)هـ٢٤٠ت  (خليفة بن خياط    .تاريخ خليفة خياط   -١٦
 .هـ١٤٠٥ ، دار طيبة: الرياض.ضياء العمري

ـ ٧٤٨ت  (  أبو عبداهللا شمس الـدين الـذهبي          .تذكرة الحفاظ  -١٧  .)هـ
 . دار الكتب العلمية:بيروت

 .لمن خرج له البخاري فـي الجـامع الـصحيح         التعديل والتجريح    -١٨
 . أبـو لبابـة حـسين      : تحقيـق  .سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي     

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ،دار اللواء:الرياض

  أبو الحسن اليمنـي      .التعريف في األنساب والتنويه لذوي األحساب      -١٩
 سعد عبدالمقـصود    .د:تحقيق وتعليق وتقديم  ) هـ٥٥٠ت(القرطبي  

  .منار ال: دار.ظالم

 . بيـروت  .١ ط .)هـ٨١٦ت  ( الشريف علي الجرجاني     .التعريفات -٢٠
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية، 

ـ ٧٧٤ت  ( أبو الفداء اسماعيل بن كثير       .تفسير القرآن العظيم   -٢١  .)هـ
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ دار الفكر، . محمود حسن:تحقيق

 دار الرشـيد،    : حلـب  .١ ط . ابن حجر العـسقالني    .يب التهذيب رتق -٢٢
 . هـ١٤٠٦

 أبو زكريا محي الدين يحيى بـن شـرف          .تهذيب األسماء واللغات   -٢٣
 .م١٩٩٦ دار الفكر، :بيروت. ١ط. النووي

ـ ٨٥٢ت ( أحمد بن علي ابن حجر العسقالني      .تهذيب التهذيب  -٢٤  .)هـ
 .هـ١٣٢٦ مطبعة دائرة المعارف النظامية، : الهند.١ط



    إا   ا / ارة
 

 - ٦٤ -

 :قيـق تح. ١ ط . أبو منصور محمد بن أحمد األزهري      .تهذيب اللغة  -٢٥
 .م٢٠٠١ دار إحياء التراث العربي، : بيروت.محمد عوض مرعب

 المكتبـة   : صيدا – بيروت   .١ ط . عبدالمجيد الزنداني  .قلتوحيد الخا  -٢٦
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١العصرية، 

 .التوحيد للناشئة والمبتدئين، عبدالعزيز بن محمـد آل عبـداللطيف          -٢٧
ة واالوقاف   وزارة الشؤون اإلسال مي    : المملكة العربية السعودية   .١ط

 .هـ١٤٢٢والدعوة واإلرشاد، 

 عبدالرحمن بن ناصـر  .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان    -٢٨
 فضيلة الشيخ عبداهللا بـن عقيـل، ومحمـد          : قدم له  .١ ط .السعدي

 : بيـروت  .حـق ي عبدالرحمن اللو  : ومقابلة العثيمين، اعتنى به تحقيقاً   
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤دار ابن حزم، 

ت ( أبـو منـصور الثعـالبي        .ي المضاف والمنسوب  ثمار القلوب ف   -٢٩
 دار البشائ،   : دمشق . إبراهيم صالح  : تحقيق وشرح  .١ ط .)هـ٤٢٩

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

             محمـد بـن جريـر الطبـري       .جامع البيان فـي تأويـل القـرآن        -٣٠
 ، مؤسسة الرسـالة   . أحمد محمود شاكر   : تحقيق .١ ط .)هـ٣١٠ت  (

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

 محمد بن إسـماعيل     .)صحيح البخاري (ح المختصر   الجامع الصحي  -٣١
 : بيـروت  .٣ ط .مصطفى ديب البغا  .  د : تحقيق .أبو عبداهللا البخاري  

  .م١٩٨٧ – ١٤٠٧دار ابن كثير 



   ا ل ااe آن اا   
  

 
 

- ٦٥ -

 . أبو الحسين مسلم بن الحجاج     ، مسلم حالجامع الصحيح المسى صحي    -٣٢
 دار إحيـاء التـراث      : بيروت . محمد فؤاد عبدالباقي   :تحقيق وتعليق 

 .العربي

 دار احياء   : بيروت . محمدبن أحمد القرطبي   .جامع أل حكام القرآن   ال -٣٣
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،التراث العربي

 .)هـ٧٢٨ت  ( ابن تيمية    .الجواب الصحيح لمن يدرك دليل المسيح      -٣٤
 ، دار الفـضيلة   : الريـاض  . علـي األلمعـي    : دارة سوتحقيق  .١ط

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤

  د عبدالقادر بن محمـد  أبو محم. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية   -٣٥
 عيـسى  : مطبعـة .ح محمد الحلو ا عبدالفت . د : تحقيق .)هـ٧٧٥ت  (

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨البابي الحلبي وأوالده، 

مـازن  .  تحقيـق  د    .١ ط .نـصاري الحدود األنيقة، أبو يحيـى األ      -٣٦
 .هـ١٤١١ دار الفكر المعاصر، : بيروت.المبارك

 بـن عبـداهللا      أبـو نعـيم أحمـد      .حلية األولياء وطبقات األصفياء    -٣٧
 .هـ١٤٠٥ ، دار الكتاب العربي: بيروت.٤ ط.األصبهاني

 الهيئة المـصرية العامـة      .٣ ط . محمد حسين هيكل   .حياة محمد، د   -٣٨
 . وزارة الشئون.م١٩٩٦للكتاب، 

 دار : بيـروت . أبو الفضل جالل الدين السيوطي.الخصائص الكبرى  -٣٩
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الكتب العلمية 

    أبو عمـر يوسـف القرطبـي        .ر والسي الدرر في اختصار المغازي    -٤٠
 وزارة  : القـاهرة  . شوقي ضـيف   . د : تحقيق .١ ط   .)هـ٤٦٣ت  (



    إا   ا / ارة
 

 - ٦٦ -

 لجنة إحياء   – المجلس األعلى للشئون اإلسالمية      .األوقاف المصرية 
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ،التراث اإلسالمي

 وثـق أصـوله وخـرج       .١ ط .)هـ٤٥٨ت  ( للبيهقي   .دالئل النبوة  -٤١
 دار الكتـب العلميـة،      .طي قلعجي عبدالمع.  د :أحاديثه وعلق عليه  

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ودار الريان للتراث، 

 . د : حققـه  .٢ ط .)هـ٤٣٠ت  ( ألبي نعيم األصبهاني     .دالئل النبوة  -٤٢
ـ  ، وعبر البرعباس  ،محمد رواس قلعة جي     دار النفـائس،    :وتر بي

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

 .)٧٩٩ت  ( البن فرحون    .الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب      -٤٣
 . مكتبة دار التراث: القاهرة.مديح محمد األ:تحقيق

 الـدار الـسعودية،     : جـدة  .٢ ط . سليمان الندوي  .الرسالة المحمدية  -٤٤
 .م١٩٨٤

 محمـد األ    –روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني          -٤٥
 . دار إحياء التراث العربي: بيروت! أبو الفضل،لوسي

ـ ٥٨١ت  (لي  ي عبدالرحمن الـسه   .الروض األنف  -٤٦ تقـديم  .١ ط .)ـه
 .هـ١٣٩٨ دار المعرفة، : بيروت. طه عبدالرؤوف سعد:وتعليق

 . عبداهللا بن أحمد بن قدامة المقدسـي       .ناظرمروضة الناظر وجنة ال    -٤٧
 جامعة اإلمام محمد بن     :الرياض . عبدالعزيز السعيد  . د : تحقيق .٢ط

 .هـ١٣٩٩سعود، 

ـ     .زاد المعاد في هدي خير العباد   -٤٨       ة شمس الـدين ابـن قـيم الجوزي
 . دار الكتب العلمية: بيروت.)هـ٧٥١ت (



   ا ل ااe آن اا   
  

 
 

- ٦٧ -

 محمد بن عيسى أبـو  . الجامع الصحيح سنن الترمذي    .سنن الترمذي  -٤٩
 دار  :وتيـر  ب . أحمد محمد شاكر وآخرون    : تحقيق .عيسى الترمذي 

 .إحياء التراث العربي

 : المحقـق  . شمس الدين أبـو عبـداهللا الـذهبي        .سير أعالم النبالء   -٥٠
 .مؤسسة الرسالة .شعيب األرناؤوطمجموعة محققين بإشراف 

 : تحقيق .)هـ٢١٢ت( عبدالملك بن هشام     .السيرة النبوية البن هشام    -٥١
 .هـ١٤١١ ، دار الجيل: بيروت.طه عبدالرؤوف سعد

 أبو  الفالح عبدالحي بن العمـاد  .شذرات الذهب من أخبار من ذهب     -٥٢
 . دار األفاق الجديدة: بيروت.)هـ١٠٨٩ت (الحنبلي 

ـ ٧٢٨ت  ( أحمد بن تيمية     .صفهانيةشرح العقيدة األ   -٥٣  دراسـة   .)هـ
 . دار الكتب اإلسالمية، حسين محمد مخلوف:وتحقيق

 للشيخ إبـراهيم    .إبراهيم بن محمد البجوري    .شرح جوهرة التوحيد   -٥٤
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ دار الكتب العلمية، :بيروت. ١اللقاني ط

  محمد الـسعيد   : تحقيق .١ ط   . أبو بكر أحمد البيهقي    .شعب اإليمان  -٥٥
  .هـ١٤١٠ ، دار الكتب العلمية: بيروت.البسيوني زغلول

 بالحاشية المـسماة مزيـل       مذييالً –الشفا بتعريف حقوق المصطفى      -٥٦
 للعالمة القاضـي أبـو الفـضل عيـاض          .الخفاء عن ألفاظ الشفاء   

 العالمة أحمد بن محمد بـن محمـد         : الحاشية .)هـ٥٤٤(ي  بحصيال
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩ دار الفكر، : بيروت.)هـ٨٧٣(الشمني 

 -هـ  ١٤٢٧ ، دار الفكر  .١ ط .وهبة الزحيلي .  د .ل المصطفى ئشما -٥٧
 .م٢٠٠٦



    إا   ا / ارة
 

 - ٦٨ -

:  تحقيـق  .٢ ط .محمد بن حبان  . صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان      -٥٨
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ ، مؤسسة الرسالة: بيروت.شعيب األرناؤوط

ـ ٩١١ت( جالل الدين عبدالرحمن الـسيوطي       .طبقات الحفاظ  -٥٩  .)هـ
 .هـ١٣٩٣ ، مكتبة وهبة: مصر.حمد عمر علي م: تحقيق.١ط

ـ ٤٧٦ت  ( أبي اسحاق الـشيرازي      .طبقات الفقهاء  -٦٠  تـصحيح   .)هـ
  . دار القلم: بيروت. خليل الميس:مراجعة

 دار  : بيروت .)هـ٢٣٠ت( محمد بن سعد الواقدي      .الطبقات الكبرى  -٦١
  .صادر

 راجع  .)هـ٩٤٥ت  ( شمس الدين محمد الداودي      .طبقات المفسرين  -٦٢
 : بيـروت  .عالمها لجنة من العلماء بإشراف الناشر     النسخة وضبط أ  
 .دار الكتب العلمية

ـ ٦٠٦ت  ( فخر الدين الرازي     .عصمة األنبياء  -٦٣  دار :  القـاهرة  .)هـ
 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٣الثقافة العربية، 

هـ ١٣٩٦ ، دار الكتب الحديثة   .٣ ط . السيد سابق  .العقائد اإل سالمية   -٦٤
 .م١٩٧٦ -

 أبو الفتح ابن سـيد     .ريمائل والس عيون األثر في فنون المغازي والش      -٦٥
 حقق نصوصه وخرج أحاديثـه وعلـق        .١ ط .)هـ٧٣٤ت  (الناس  

 المدينـة   .راوي، ومحي الـدين مـستر     ضمحمد العيد الخ  . د: عليه
 دار ابـن كثيـر،      : مكتبة دار التراث، دمـشق، وبيـروت       :المنورة
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣



   ا ل ااe آن اا   
  

 
 

- ٦٩ -

 أبو حفـص عمـر،  ابـن         .eغاية السول في خصائص  الرسول        -٦٦
 دار البـشائر    : بيـروت  . عبداهللا بحر الدين عبـداهللا     : تحقيق .لملقنا

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ ،سالميةاإل

 الخيـر محمـد ابـن      وغاية النهاية في طبقات القراء شمس الدين أب        -٦٧
ـ ٨٣٣ت  (الجزري    برجـستراسر،   .ج: عنـي بنـشره    .٣ ط .)هـ

 .هـ١٤٠٢

 . أبو معاذ طارق بن عـوض      : تحقيق .٢ ط . البن رجب  .فتح الباري  -٦٨
 .هـ١٤٢٢ ، الجوزين دار اب: الدمام.مملكة العربية السعوديةال

فاق الجديـدة،   آل دار ا  : بيروت . عبدالقادر البغدادي  .الفرق بين الفرق   -٦٩
 .م١٩٧٧

 : بيـروت .١ ط . في القـرآن، عبـداهللا الغمـاري       e  فضائل النبي  -٧٠
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧المكتبة العصرية، 

.  أبو الوفا  : تحقيق .)هـ٢٠٤ت  (ابن السائب الكلبي    . كتاب األصنام  -٧١
 .هـ١٣٥٥ دار الكتب العلمية، :بيروت

 محمد بن أحمد بن محمـد       .الكشف عن مناهج األدلة في عقائد الملة       -٧٢
 صححه وراجعـه    .٣ط). هـ٥٩٥ت  (بن أحمد بن رشد األندلسي      

 المطبعـة   : مـصر  . مصطفى عبدالجواد عمـران    :وضبط أ صوله  
 .م١٩٦٨هـ ١٣٨٨العربية، 

 . دار صادر:بيروت. ١ط. كرم بن منظور محمد بن م.لسان العرب -٧٣



    إا   ا / ارة
 

 - ٧٠ -

 نـص محاضـرة، ألقاهـا    . صالح الفوزان .لمحة عن الفرق الضالة    -٧٤
هـ في مسجد الملـك     ٣/٣/١٤١٥الشيخ بمدينة الطائف يوم االثنين      

 .فهد بالطائف

 للحافظ نور الدين علي بن أبـي بكـر          .دئمجمع الزوائد ومنبع الفوا    -٧٥
 العراقـي وابـن     :يلينفظين الجل ا تحرير الح  .)هـ٨٠٧ت(الهيثمي  

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ دار الفكر، : بيروت.حجر

 . أحمد بن عبدالحليم بن تيمية     .مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية      -٧٦
 -هــ   ١٤٢٦ دار الفاء،    . وعامر الجزار  ، أنور الباز  : تحقيق .٣ط

 .م٢٠٠٥

بي سعيد الحسن   أ : رواية .)هـ٢٤٥ت  ( أبو جعفر البغدادي     .المحبر -٧٧
 المكتـب   : بيـروت  . ايلـزه ليختـر    . د ،ت بتصحيحه  أعتن .السكري
 .التجاري

 : بيروت .)هـ٦٦٠ت  ( محمد بن أبي بكر الرازي       .مختار الصحاح  -٧٨
 .م١٩٨٩مكتبة لبنان، 

 .١ ط . عبداهللا بن محمد بن عبـدالوهاب      .eمختصر سيرة الرسول     -٧٩
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ دار السالم، : دار الفيحاء، الرياض:دمشق

 . الحسن علي بن إسماعيل، ابـن سـيده         أبو .المخصص البن سيده   -٨٠
دار إحيـاء التـراث     -بيـروت    . خليل إبراهيم جفـال    : تحقيق .١ط

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧–العربي 

 أبو البركات عبداهللا بن أحمـد بـن         .مدارك التنزيل وحقائق التأويل    -٨١
 . دار الكتاب العربي: بيروت.)هـ٧٠١ت (محمود  النسفي 



   ا ل ااe آن اا   
  

 
 

- ٧١ -

سن علي بن الحسين بن علي       أبو الح  .مروج الذهب ومعادن الجوهر    -٨٢
 . محمد محي الدين عبدالحميد    : تحقيق .٥ ط .)هـ٣٤٦ت(المسعودي  
 .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣دار الفكر، 

 .محمد بن عبداهللا أبو عبـداهللا الحـاكم        .الصحيحين المستدرك على  -٨٣
 دار الكتب العلميـة،     : بيروت . مصطفى عبدالقادر عطا   :تحقيق .١ط

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١١

 . حسين سليم  :قي تحق .١ ط .حمد بن علي، أبو يعلي     أ .مسند أبو يعلي   -٨٤
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ كدار المأمون للتراث،  دار:دمشق

 األحاديث مذيلة بأحكـام  . أحمد بن حنبل  .مسند اإلمام أحمد بن حنبل     -٨٥
 . مؤسسة قرطبة: القاهرة.شعيب األرناؤوط

 . علي بـن نـايف الـشحود       : جمع وإعداد  .مشاهير أعالم المسلمين   -٨٦
 . متاحة للهيئات العلمية والخيريةحقوق الطبع

 مكتبـة  : بيـروت . أحمد بن محمد بن علي الفيومي.المصباح المنير  -٨٧
 .م١٩٨٧ ،لبنان

 .ةوقاف المصري موقع وزارة األ.ة والفقهيةيالمعاجم اللغوية والحديث -٨٨

  حققه   ٤ ط .)هـ٥١٦ت  (معالم التنزيل، الحسين بن مسعود البغوي        -٨٩
نمر، وعثمـان جمعـة ضـميرية،        محمد عبداهللا ال   :وخرج أحاديثه 

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ دار طيبة، .وسليمان مسلم الحرش

 دار إحيـاء    : بيـروت  .)هـ٦٢٦ت  ( ياقوت الحموي    .معجم األدباء  -٩٠
  .التراث العربي
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 . طـارق عـوض اهللا     : تحقيق . أبو القاسم الطبراني   .المعجم األوسط  -٩١
 .هـ١٤١٥ دار الحرمين، :القاهرة

ـ   شهاب الدين ي   .معجم البلدان  -٩٢ ـ ٦٢٦ت  (ي  واقوب الحم  .١ ط .)هـ
 .م١٩٩٦، دار صادر:بيروت

 .١ ط .)هـ٣٥١ت  (ع أبو الحسين    نعبدالباقي ابن قا  .معجم الصحابة  -٩٣
ـ  مكتبة الغر  : المدينة المنورة  . صالح بن سالم المصراتي    :تحقيق اء ب

 .هـ١٤١٨األثرية، 

 تقديم فضيلة   .١ط . عبداهللا عامر عبداهللا فالح    بو أ .العقيدة معجم ألفاظ  -٩٤
هـ ١٤١٧ ، مكتبة العبيكان  . عبداهللا بن عبدالرحمن بن جبرين     :يحالش
 .م١٩٩٧ -

 حمدي بـن    : تحقيق .٢ ط . سليمان بن أحمد الطبراني    .المعجم الكبير  -٩٥
 -هــ   ١٤٠٤العلوم والحكـم،    مكتبة : الموصل .عبدالمجيد السلفي 

 .م١٩٨٣

 دار إحيـاء التـراث      : بيـروت  .ةلحاك عمر رضا    .معجم المؤلفين  -٩٦
 .العربي

 عـاتق بـن غيـث       .المعاجم الجغرافية في السيرة النبويـة     معجم    -٩٧
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ ،دار مكة :مكة المكرمة .البالدي

ـ  .المعجم الوسيط  -٩٨ اهيم مـصطفى، وأحمـد الزيـات، وحامـد         ر إب
 . مجمع اللغة العربية–دار الدعوة . العبدالقادر، ومحمد النجار

المعروف  ، الحسين بن محمدبن الفضل    .معجم مفردات ألفاظ القرآن    -٩٩
 . دار القلم: دمشق.بالراغب األصفهاني
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 أحمد بن عبداهللا بن صـالح أبـو الحـسن العجلـي             .معرفة الثقات  -١٠٠
 : المدينة المنورة  . عبدالعليم عبدالعظيم البستومي   : تحقيق .١ط.يفوكال

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥مكتبة الدار، 

 موقـع وزارة األوقـاف   .فـت سـعيد  أ محمد ر. أد .مفاهيم إسالمية  -١٠١
 .ةالمصري

ـ ٣٩٥ت  ( أبو الحسن أحمد بـن فـارس         .مقاييس اللغة  -١٠٢  .٢ ط .)هـ
 شركة مكتبـة ومطبعـة      : مصر . عبدالسالم هارون  :تحقيق وضبط 

 .هـ١٣٩٢ ،مصطفى البابي الحلبي وأوالده

 : د أحمد  إبراهيم الشريف     .مكة والمدينة في الجاهلية وعهداإل سالم      -١٠٣
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨دار عمار، 

 محمد رشـاد    .د : تحقيق .١ ط . بن تيمية  مدح أ . النبوية منهاج السنة  -١٠٤
 .هـ١٤٠٦ ، قرطبة: مؤسسة.سالم

سـعود  .  د.يةوبمنهج االستدالل بالمكتشفات العلمية على النبوة والرب    -١٠٥
 . الشبكة االلكتروني.العريفي

 دار  : بيـروت  . أحمد القـسطالني   .المواهب اللدنية بالمنح المحمدية    -١٠٦
 .م١٩٩٦الكتب العلمية، 

ـ .موســوعة األعـــالم  -١٠٧ ع وزارةاالوقـــاف المـــصرية  موقـ
com.council.islamic.www://http. 

 .الموسوعة الميسرة في األدين والمـذاهب واألحـزاب المعاصـرة          -١٠٨
 اشـراف وتخطـيط     . الندوة العالمية للـشباب اإلسـالمي      :المؤلف

  .دوة العالمية دار الن: الناشر.مانع بن حماد الهني. د: ومراجعة
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. محمد مـصطفى األعظمـي     :قي تحق .١ ط . مالك بن أنس   .الموطأ -١٠٩
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ،مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان

.  عبدالعزيز بن صالح الطويـان   . د : تحقيق .١ ط .ابن تيمية . النبوات -١١٠
 .هـ١٤٢٠ ، أضواء السلف:الرياض

ـ   . حسن ضياء الدين عتر    . د . في القرآن  e نبوة محمد  -١١١ شائر  دار الب
 .هـ١٤١٠ ،اإلسالمية

 ، عالم الكتـب   : بيروت .١ ط . محمد علي الصلبوني   .النبوة واألنبياء  -١١٢
 .م١٩٨٥ .هـ١٤٠٥

ـ     .النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة      -١١٣  :ىر أبو المحاسن ابن تع
 وزارة الثقافة واإلرشـاد القـومي المؤسـسة         .)هـ٨٧٤ت  (دي  بر

 .المصرية العامة للتأليف والترجمة

 .)هـ٥٧٧ت( أبو البركات االنباري     .ء في طبقات األدباء   نزهة األلبا  -١١٤
 . دار نهضة مصر: القاهرة. محمد أبو الفضل ابراهيم:تحقيق

 أبو السعادات المبارك بن محمـد       .النهاية في غريب الحديث واألثر     -١١٥
 . طاهر أحمد النواوي، ومحمود محمـد الطنـاحي        :تحقيق. الجزري
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩الكتبة العلمية، : بيروت

 محمد بن أحمد    .يرثوفيات األعيان والمشاهير، خالصة تاريخ ابن ك       -١١٦
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ، مؤسسة المعارف: بيروت.١ ط.بن كنعان

 إحسان  : تحقيق .١ ط : ابن خلكان  .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان     -١١٧
  .م١٩٠٠ ، دار صادر: بيروت.عباس
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  س ات
  
P  ا  

  ٣  المقدمة
  ٧  ثأهداف البح
  ١٠  منهج البحث

  ١٣  تمهيد
  ١٣  أهمية النبوة والحاجة إليها

المراد بدالئل النبوة، وقواعـد مـنهج االسـتدالل          :المبحث األول 
  بالقرآن على النبوة

١٧  

  ١٧  : معنى دالئل النبوة:المطلب األول
  ١٨   قواعد في منهج االستدالل بالقرآن على النبوة:المطلب الثاني
  ٢٢  التعريف بالعصمة :المبحث الثاني
  ٢٢   تعريف العصمة لغة:المطلب األول
  ٢٤   تعريف العصمة اصطالحاً:المطلب الثاني
  ٢٥   من المعاصيe عصمته :المبحث الثالث
 العصمة ضرورة الثقة فـي الـبالغ اإللهـي، وسـبيل            :المطلب األول 
  :eاالقتداء بالنبي 

٢٥  

  ٢٧  eمة الرسول  العناية اإللهية في دالئل عص:المطلب الثاني
  ٣٧  في غير مرحلة التبليغ  عصمة األنبياء :المبحث الرابع
  ٣٧ سلم في غيـر مرحلـة       e خصوص عصمة النبي     :المطلب األول 



    إا   ا / ارة
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  :التبليغ، وتطبيق الشريعة
  ٥٢   في تبليغ الوحيe عصمته :المبحث الخامس

 العصمة في مرحلة تلقي الوحي، وحفظه وأدائه إلى         :المطلب األول 
  :األمة

٥٢  

  ٥٣   العصمة في مرحلة القول والفعل:المطلب الثاني
 العصمة في مرحلة تطبيق الـشريعة فـي حياتـه           :المطلب الثالث 

  الفردية، واالجتماعية
٥٥  

  ٥٦   في تبليغ الرسالة عصمة األنبياء :المطلب الرابع
  ٥٨  الخاتمة

  ٦١  المصادر والمراجع
  ٧٥  فهرس الموضوعات

 


