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 المقدمة

بسـ اهلل كالصالة كالسالـ على سيدنا محمد كعلى آلو الطيبيف الطاىريف ، كصحبو الغر       
 ى نيجو الى يكـ الديف ، كبعد :المياميف ، كمف اتبع ىداه كسار عل

مػػف تعريػػرىـ كتػػكويرىـ كتػػدويؽ النظػػر  ػػ  ى أنبيػػاا اهلل تعػػال مػػا يجػػي علينػػا تجػػاهبلقػػد امرتنػػا الةػػريع   
بالصػػػػدؽ كالعصػػػػم  كالتنريػػػػو مػػػػف  ا اهللأنبيػػػػا تككصػػػػ  ،عمػػػػو اسػػػػت راج منػػػػاوبيـ علػػػػى أتػػػػـ ال مػػػػاؿ كأ

 . ال طأ كال طؿ 
يـ ىػػاا قسػقمػت بت   متكاضػع عػػف أنبيػاا اهلل مػف جانػي العصػم اا ال  ىػكلػاا أحببػت أف ي ػكف بح ػ   

 ، ك اتم  .كمبح يف إلى مقدم  ،  البحث
  أما المقدم  :  قد كضحت  ييا أىمي  المكضكع ، ك ط  البحث . 

 . م يكـ العصم  كالح م  مف عصم  االنبياا:  األكؿ المبحثكاما 
 األمكر الت  عصـ منيا األنبياا:  ال ان  المبحث

 كال اتم  : ضمنتيا بأىـ النتائج الت  تكصلت الييا . 
 

ف ا طأت  مف ن س  كحسب  أن  ود بالت ما    ك   ال تاـ  إف ك قت  مف  ضؿ اهلل علٌ  ، كا 
كسع  ، كآ ر دعكانا أف الحمد هلل ري العالميف كالصالة كالسالـ على سيدنا محمد كعلى آلو 

 كصحبو أجمعيف.
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 ألولالمطمب ا
 م العصمة والحكمة من عصمة االنبياءمفيو 

 لغة واصطالحا : أواًل : تعريف العصمة     
 يم ف القكؿ: إفَّ العصم  كردت    اللُّغ  لعدَّة معاف، منيا: :  لغة العصمة      
المنع: واؿ    "لساف العري": "العصم      الـ العري: المنع، كًعٍصم  اهلل عبدىه: أف  -ُ

ا: منعو ككواه"يعصمو ممَّ  ٍصمن ، كيقاؿ: عصمتو مف الطَّعاـ؛ (ُ) ا يكًبقيو، يقاؿ: عصمو يعصمو عى
أم: منعتو عف تناكلو، كعصمتو مف ال اي؛ أم: منعتيو منو، كمنو وكلو تعالى: }وىاؿى سىآًكم ًإلىى 

اا{  بىؿو يىٍعًصميًن  ًمفى اٍلمى لىقىٍد رى   (ِ)جى دتُّوي عىف نٍَّ ًسًو أم: يمنعن  مف الغرؽ، كوكلو تعالى: }كى اكى
 } ـى ا ةديدنا، كجاا    الحديث: ))أيًمٍرت أف أواتؿ النَّاس حتى يقكلكا:  (ّ) ىاسىتىٍعصى ؛ أم: امتنعى امتناعن

؛ أم: منع منِّ  مالو كن سو، كسمِّيت  (ْ) ال إلو إال اهلل،  مىف واليا  قد عصـ من  مالىو كن سو ...((
ا    (ٓ)رًت اي المعصي العصم  عصم ؛ ألنَّيا تمنع مف ا ، كود جاات العصم  بمعنى المنع أيضن

   (ٔ)أم: مف القٍتؿ النَّاًس{ وكلو تعالى: }كىاللَّوي يىٍعًصميؾى ًمفى 

                                      

ىـ( ، دار صادر ٔٔٚلسان العرب ، محمد بن مكرم بن عمى، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري )ت:  (ٔ)
 ( .ٖٓٗ/ٕٔ: )ىـ ٗٔٗٔيروت ، الطبعة الثالثة ، ب –

 ( .ٖٗسورة ىود ،آية ) (ٕ)

 ( .ٕٖ،آية )سورة يوسف  (ٖ)

 –ىـ( ، دار الشعب ٕٙ٘الجامع الصحيح ، محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهلل )ت:  (ٗ)
صحيح مسمم ، مسمم ( ، و ٕ٘ٓ/٘: )كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ، م  ٜٚٛٔه/ ٚٓٗٔالطبعة األولى ،  القاىرة ،

ار إحياء التراث العربي ىـ( ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دٕٔٙ)ت:  بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري
   ( .ٗٔٔ/ٔ: ) كتاب اإليمان، باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا: ال إلو إال اهلل محمد رسول اهلل، بيروت  –

ىـ( ،  ٔٚٙطبي )ت: الجامع ألحكام القرآن ، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري القر  (٘)
:  م  ٖٕٓٓىـ/  ٖٕٗٔبية السعودية ، المممكة العر  -تحقيق : ىشام سمير البخاري ، دار عالم الكتب، الرياض

(ٜ/ٔٛٗ. ) 

ىـ( ، تحقيــــــق: محمد عبد اهلل ٓٔ٘معالم التنزيل في تفسير القرآن ، أبو محمد الحسين بن مسعــــــود البغوي )ت:  (ٙ)
ىـ / ٚٔٗٔلطبعة الرابعة ، عة ضميرية ، سميمان مسمم الحرش ، دار طيبة لمنشر والتوزيع ، االنمر ، عثمان جم

 ( .ٜٚ/ٖ: ) م ٜٜٚٔ
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و  انعصـ، كاعتصٍمتي باهلل إاا  -ِ الًحٍ ظ: واؿ    اللساف: "كالًعٍصم : الح ظ، يقاؿ: عصمى
تاي "القدر"    ةرح باي )المعصكـ مف ، كواؿ الحا ظ     (ُ )امتنعت بلط و مف المعصي "

ماه مف الكوكع    اليالؾ، أك ما يجرُّ إليو، يقاؿ: عصمو  عصـ اهلل(: "أم: مىف عصمو اهلل بأف حى
 .(ِ) اهلل مف الم ركه: كواه كح ظو، كاعتصمتي باهلل لجٍأت إليو"

بيدم: "كالعصم : القالدة، كواؿ الراغي: ةبو السكار  -ّ ، (ّ)... كالجمع األعصم "القالدة: واؿ الرَّ
مع األٍعصاـ، كالًمٍعصـ: مكضع السِّكار مف (ّ)األعصم " حاح: "كالًعٍصم  القالدة، كالجى ، كنصُّ الصِّ

  . (ْ)السَّاعد

اج: "أصؿ الًعٍصم  الحبؿ، ك ؿ ما أمسؾ ةيئنا  قد عصمو -ْ ، كواؿ محمد (ٓ)  الحبؿ: واؿ الرجَّ
 . (ٔ)  السبي كالحبؿ"بف ًنٍةكاف الًحٍميرم    ضياا الحلكـ: "أصؿ العصم

ؿ الام ىك المٍنع،  الح ظ  وخالصة القول: أفَّ ىاه المعان   ٌليا للًعٍصم  ترجع إلى المعنى األكَّ
ٍبؿ منع للةَّ ا مف الكوكع    المٍ ركه أك المحظكر، كالقالدة تىمنع مف سقكط ال رر منيا، كالح

  يمنع مف السُّقكط كالتردِّم

ًلو مف الكوكع    الاُّنكي كالمعاص ، الًعٍصم العصمة اصطالحًا :   ى : ح ظ اهلل ألنبيائو كرسي
 كارًت اي المن رات كالمحرَّمات.

                                      

 . (ٖٓٗ/ ٕٔ) :لسان العرب  (ٔ)

ه( ، رقم كتبيا ٕ٘ٛفتح الباري شرح صحيح البخاري ، اإلمام الحافظ أحمد بن عمي بن حجر العسقالني )ت  (ٕ)
، الطبعة الثالثة ، دمشق  –الرياض ، ودار الفيحاء  –اد عبد الباقي ، دار السالم وأبوابيا وأحاديثيا: محمد فؤ 

 ( .ٗ٘ٗ/ٛٔ: )م ٕٓٓٓه/ٕٔٗٔ

تاج العروس من جواىر القاموس ، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الممّقب بمرتضى،  (ٖ)
بيدي )ت:   ( .  ٜٔٛٚ/ٔ): دار اليداية وعة من المحققين ،  ىـ( ، تحقيق : مجمٕ٘ٓٔالزَّ

   ( .ٕٓٛٚ/ٔالمصدر السابق : ) (ٗ)

 ( .ٖٓٗ/ ٕٔلسان العرب : ) (٘)

 ( .  ٜٔٛٚ/ٔتاج العروس: )(ٙ)
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الة كالسَّالـ  -كعرَّ يا الحا ظ ابف حجر بقكلو: "كعصم  األنًبياا  : ًحٍ ظييـ -على نبيِّنا كعلٍيًيـ الصَّ
ٍنراؿ السَّ ين ، كال رؽ مف النقائص، كتى صيصيـ بال ماالت الن يس ، كالنصرة كال َّبات     األمكر، كا 

، كواؿ (ُ) بينيـ كبيف غيرىـ أفَّ الًعٍصم     حقِّيـ بطريؽ الكجكي، ك   حؽِّ غيرىـ بطريؽ الجكار"
َـّ بما أٍكالىـ مف  يـ مف ص اا الجكىر،   الرَّاغي: "عصم  اهلل األنًبيااى: ًحٍ ظيو إيَّاىـ أكَّالن بما  صَّ

سي ،  ـ بالنصرة كت بيت أوداميـ،  ـ بإنراؿ الس ين  علييـ، كبح ظ ولكبيـ ال ضائؿ الجسمي  كالن 
لى   اجتناي المعاص  مع التم ُّف منيا"  .(ِ) كبالتَّك يؽ"، كواؿ المناكم: "العصم  مى

كعلى  ؿٍّ  قد عيرِّ ت الًعٍصم  بعدَّة تعري ات، أحسف كأسلـ ىاه التَّعري ات ما ا ره صاحي  تاي 
،  -تعالى  -بأنَّيا: "لطؼه مف اهلل  "نسيـ الرياض" يىحمؿ النب َّ على  عؿ ال ير، كيٍرجره عف الةَّرِّ

 .(ّ) مع بقاا اال ًتيار تحقيقنا لالبًتالا"

 :  الحكمة من عصمة األنبياءثانيًا : 

 : الةرع كالعقؿ يلرماف بعصم  األنبياا لألسباي التالي 

كميَّرىـ على سائر البةر؛ حتى تتحقَّؽ ح م  االوتداا  العصم   ابت  لألنبياا أ رميـ اهلل بيا، -ُ
الَّ لـ ي ف ليـ  ضؿ كال مري ، ك انت القدكة بغيرىـ مساكي  للقٍدكة بيـ، كاألٍ ا  كالتأسِّ  بيـ، كا 

 عنيـ  األ ا عف غيرىـ.

لحسِّيَّ ، كألفَّ المعاص  كالانكي ما ى  إالَّ نجاسات معنكيَّ ، كى  تةبو القااكرات كالنَّجاسات ا -ِ
اىا النَّب ُّ  وااكرات بقكلو:  -صلَّى اهلل عليو كسلَّـ  -  يؼ يجكر ًنٍسبىتيا إلى األنبياا؟! كود سمَّ

ابكن     النبكَّة كاألنبياا  (ْ) عنيا(( -تعالى  -))اجتًنبكا ىاه القااكرات الت  نيى اهلل  ، يقكؿ الصَّ

                                      

 ( .  ٗ٘ٗ/ٔٛٔ: )فتح الباري البن حجر (ٔ)

 ( .  ٜٔٛٚ/ٔتاج العروس: ) (ٕ)

 ( .  ٜٖ/ٖ: )ٓاب العربى بيروتنسيم الرياض فى شرح شفاء، القاضى عياض، لشياب الدين الخفاجى، دار الكت (ٖ)

ىـ( ، تحقيق : محمد عبد القادر ٛ٘ٗالسنن الكبرى ، أحمد بن الحسين بن عمي الخراساني، أبو بكر البييقي )ت:  (ٗ)
 ( .  ٖٖٓ/ٛ: )م  ٖٕٓٓىـ / ٕٗٗٔطبعة الثالثة ، لبنان ، ال –القادر عطا ، دار الكتب العممية ، بيروت 
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ا ىاا المعنى: "كىؿ سي كف ل الـ النَّب ِّ  حن أ ر    الن كس إاا  انت سيرتو غيرى حسن ، أك  مكضِّ
 .(ُ)  انت حياتو ملكَّ   ببعض المكبقات كاآل اـ؟!"

كألفَّ القكؿ بعدـ ًعٍصم  األنبياا ييٍ ًض  إلى القدح    تبليغيـ الرِّسال ؛ حيث يم ف نسب   -ّ
 اهلل ود عصميـ مف الؾ. ال طأ أك الريادة أك النقص    التَّةريع، كىاا غير مم ف    حقِّيـ؛ ألفَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

 ( بتصرف.ٖٚلصابوني : )ص: النبوة واألنبياء ، محمد عمي ا (ٔ)
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 المطمب الثاني
 األمور التي عصم منيا األنبياء

 الكفر:  :أوال  
األنًبياا كالرُّسؿ ال ةؾَّ أنَّيـ معصكمكف مف الكوكع    ال يٍ ر كالةٍِّرؾ، كود نقؿ الجٍرجان  إٍجماع    

ا ال  ر  أٍجمعت األمَّ  على ًعٍصم  األنًبياا مف ال  ر كالةٍِّرؾ وبؿ النبكَّ  ة كبعدىا، حيث واؿ: "كأمَّ
، كواؿ الرَّارم: .(ُ)األمَّ  على عصمتيـ منو وبؿ النبكَّة كبعدىا، كال ً الؼ ألحدو منيـ    الؾ"

، كواؿ ةيخ اإلسالـ ابف تيمي : .(ِ)"كأٍجمعًت األمَّ  على أفَّ األنبياا معصكمكف عف ال ٍ ر كالبدع "
مل   ؿ ما يقدح   تيـ كتبليغيـ عف اهلل  ييـ متَّ قكف على تنريييـ عنو""    الجي ، كواؿ .(ّ)  نبكَّ

 ..(ْ)اآلمدم: " ما  اف منيا   رنا  ال نعرؼ  ال نا بيف أىؿ الةَّرائع    عصمتيـ عنو"
 كلـ ي الؼ    ىاا اإلٍجماع إالَّ مىف ال يعتد ب ال يـ، كىـ أربع  طكائؼ ى :     

ل كارج( نقؿ عنيـ أنَّيـ والكا ًبجكار بع   نب  علـ اهلل أنَّو ي  ر بعد األراًرو  ) رو  مف  رؽ ا -أ
 .(ٓ)نبكتو

ا( كيقكلكف ًبجكار ال  ر على األنبياا مف جي   كنيـ  -ي ال ضيليَّ : )كىـ مف  رؽ ال كارج أيضن
يعتقدكف جكار صدكر الانكي عف األنبياا، ك ٌؿ انيو ىك   ر على حسي اعًتقادىـ،  مف ىاا 

 .(ٔ)جكَّركا صدكر ال ٍ ر عنيـ الباي

الرَّا ض :  قد جكَّركا على األنبياا إظيار ال ٍ ر على سبيؿ التقي  عند  كؼ اليالؾ، بؿ نقؿ  -ج
عنيـ أنَّيـ أكجبكه، كعلَّلكا الؾ بأنو إاا  اف إظيار اإلسالـ يؤدِّم إلى القتؿ  اف إٍلقاا للن س    

                                      

 .( ٖٗٔ: )ص:   ٓىـٜٔٗٔشرح المواقف، لمجرجانى، دار الكتب العممية بيروت، الطبعة األولى  (ٔ)

 .( ٛٔىـ: )ص: ٙٓٗٔمطبعة الشييد، قم بإيران، عصمة األنبياء، لفخر الدين الرازى، (ٕ)

:  هٕٖٔٔرية ببوالق ــــــ، المطبعة األمي منياج السنة النبوية فى نقض كالم الشيعة والقدرية، البن تيمية (ٖ)
(ٔ/ٗٚٔ  ). 

 ( .ٓٚٔ/ٔ: ) ىـ ٖٚٛٔابى الحمبى بمصر، أصول األحكام، لعمى بن محمد اآلمدى، مطبعة الب فياألحكام  (ٗ)

 (.ٜٖ٘ - ٖٛ٘ص: ) : ( والمواقف لؤلريجيٕٛٔ/ ٔ) :ينظر اإلحكام في أصول األحكام (٘)

 (.ٕٛٔ/ ٔ): ( واإلحكام لآلمدي ٛٔ)ص : ينظر: عصمة األنبياء لمرازي (ٙ)
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ـٍ ًإلىى التٍَّيلي ىً { التيل   كىك حراـ؛ لقكلو تعالى: }كىالى  ا .(ُ)تيٍلقيكٍا ًبأىٍيًدي ي اا صار إظيار اإلسالـ حرامن كا 
 .  (ِ) اف إظيار ال  ر كاجبنا

ؿ" عنيـ: أنَّو رأل     تاي أب  ب ر السمنان  واض   -د السمناني : ا ىر ابفي حـر     تابو "الً صى
ؿَّ  إنَّو جائر على الرُّسيؿ؛ حاةا المكصؿ صاحي الباوالن  أنَّو  اف يقكؿ: " ؿ اني دؽَّ أك ج

 .(ّ)ال اي    التَّبليغ  قط، واؿ: "كجائره علييـ أف ي  ركا"

ك يؼ يقع األنبياا    ال  ر كالمعلكـ مف سيرتيـ أنَّيـ  انكا حربنا على ال  ر كالةرؾ على ا تالؼ 
ًره كأٍة الو كألكانو؟!  لـ يدىعكا طريقنا أك سبيالن ليٍدـ الةٍِّرؾ  كى كال  ر إالَّ سل كه، مست دميف    صي

 الؾ  ؿَّ طاواًتيـ كجيكدىـ.

دنا  -عرَّ كجؿَّ  -كاهلل  مف  ؿِّ ضالؿ كغكاي  ك  ر،  -صلَّى اهلل علٍيو كسلَّـ  -ود نرَّه نبيَّو محمَّ
ا غىكىل{  مى ـٍ كى اًحبي ي ؿَّ صى ا ضى و صلَّى اهلل عليٍ  -،  ياه ةيادة لو  (ْ)كن ى الؾ عنو؛ واؿ تعالى: }مى

، بؿ ىك    غاي  االستقام  كاالعتداؿ كالسداد  -كسلَّـ  بأنَّو راةد تابع للحؽ، ليس بضاؿٍّ كال غاكو
االِّ  ىيىدىل{  دىؾى ضى كىجى ا وكلو تعالى: }كى كاليداي ، أمَّ
ا  (ٓ) ًص ًبمى لىٍيؾى أىٍحسىفى اٍلقىصى كم لو: }نىٍحفي نىقيصُّ عى

ٍينىا ًإلىٍيؾى ىىاىا اٍلقيٍرآفى كى  { أىٍكحى ف  ينتى ًمف وىٍبًلًو لىًمفى اٍلغىاً ًليفى يـ  (ٔ)اً  ،  ياه النصكص كغيريىا يتكىَّـ بعضي
يـ أنَّيا تدؿُّ على أفَّ الرَّسكؿ   اف    ضالؿو وبؿ النبكَّة، كأنَّو  اف  -صلَّى اهلل علٍيو كسلَّـ  -بعضي

 مف الغا ليف، كالغ ل  تةمؿ الغ ل  عف اإليماف  ما والكا.

 ؿ بياه النُّصكص، كالتكجيو الَّام ير ع عنيا ىاا الكىـ أف نقكؿ: الجكاي عف االستدال

                                      

 (ٜ٘ٔسورة البقرة : آية ) (ٔ)

 (.ٛٔ)ص :ينظر: عصمة األنبياء لمرازي (ٕ)

 ( .ٖٜٖ/ٔ: ) زم الظاىرى، مكتبة الخانجى، بمصرالممل واألىواء والنحل، البن ح فيالفصل  (ٖ)

 (ٕ: آية ) النجمسورة  (ٗ)

 (ٚ: آية ) الضحىسورة  (٘)

 (ٖآية ):  يوسفسورة  (ٙ)
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االِّ  ىيىدىل{: ييحمؿ على عدَّة كجكه تدؿ جميعييا على تنريو النب   دىؾى ضى كىجى صلَّى اهلل  -إف وكلو: }كى
 مف أف يقع    الةٍِّرؾ أك ال  ر وبؿ بع تو كبعدىا مف باي أكلى، كمف ىاه الكجكه: -علٍيو كسلَّـ 

ُ-  } ف  ينتى ًمف وىٍبًلًو لىًمفى اٍلغىاً ًليفى يحمؿ الضالؿ ىنا على معنى الغ ل ،  ما    وكلو: }كىاً 
بِّ  كىالى يىنسىى{ ّ]يكسؼ:  ؛ أم: ال يغ ؿ،  ي كف المعنى: ككجدؾ غا الن  (ُ)[ ك قكلو: }الَّ يىًضؿُّ رى

ا يراد بؾ    أمر النبكَّة  .(ِ) عمَّ

الة كالسَّالـ  -مراد ًبياا أنَّو كمنيـ مىف واؿ: إفَّ ال -ِ ضؿَّ    ةعاي م َّ  كىك  -علٍيو الصَّ
. (ّ)صغير،  ـ رجع، كويؿ: إنَّو ضؿ كىك مع عمِّو    طريؽ الةَّاـ ك اف را بان ناو     الليؿ

الؿ ىنا بمعنى الضياع.   ي كف الضَّ

رؼ الطَّريؽ،  يداؾ كويؿ: ككجدؾ ضاالِّ ليل  المعراج حيف انصرؼ عنؾ جبريؿ، كأنت ال تع -ّ
إلى ساؽ العرش، كواؿ أبك ب ر الكرَّاؽ كغيره: ككجدؾ ضاالِّ تحي أبا طالي  يداؾ إلى محبَّ  

 .(ْ)ربؾ، كواؿ بساـ بف عبداهلل: ككجدؾ ضاالِّ بن ًسؾ ال تٍدرم مىف أنت  عرَّ ؾ بن ًسؾ كحالؾ"

ا األيٍ رىل{ك ٌسر الضالؿ بالنِّسياف؛  ما    وكلو تعالى: }أىف تىًضؿَّ  -ْ ا  ىتياى ِّرى ًإٍحدىاىيمى  (ٓ)ًإٍحدىاىيمى

كويؿ: ككجدؾ ضاالِّ؛ أم: ال أحد على دينؾ، كأنت كحيد ليس معؾ أحد  يديت بؾ ال لؽ  -ٓ
إلٌ ، كىاا القكؿ ماؿ إليو القرطب ، واؿ بعد أف ا ر بعض األوكاؿ السَّابق : "ولت: ىاه األوكاؿ 

                                      

 (ٕ٘: آية ) طوسورة  (ٔ)

 .( ٕٜ/ ٕ) : تفسير القرطبي (ٕ)

ىـ( ، ٗٚٚتفسير القرآن العظيم ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  (ٖ)
 ( .ٕٙٗ/ٛ: )م  ٜٜٜٔىـ / ٕٓٗٔتحقيق : سامي بن محمد سالمة ، دار طيبة لمنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، 

 (.ٜٛ/ ٕٓ): تفسير القرطبي  (ٗ)

 (ٕٕٛ: آية ) البقرةسورة  (٘)
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؛ ألنَّو يجمع  ليا حساف،  َـّ منيا ما ىك معنكم ، كمنيا ما ىك حسِّ ، كالقكؿ األ ير أعجي إل َّ
 .(ُ)األوكاؿ المعنكي 

ا    ىاا الباي: ما جاا عف جابر بف عبداهلل واؿ: " اف النب ُّ   -كمف النُّصكص المةً ل  أيضن
يقكؿ  يةيد مع المةر يف مةاًىدىىـ، واؿ:  سًمع ملى يف  ٍل ىو كأحديىيما -صلَّى اهلل علٍيو كسلَّـ 

واؿ:  يؼ نقكـ  ل و  -صلَّى اهلل علٍيو كسلَّـ  -لصاحًبو: ااىي بنا حتَّى نقكـ  ٍلؼ رسكؿ اهلل 
نَّما عيده باستالـ األصناـ وبيؿ؟ واؿ:  لـ يعد بعد الؾ يةيىد مع المةر يف مةاىدىـ"، واؿ أبك  كا 

نما عيده باستالـ األصناـ"؛ -الطبران   -القاسـ  يعن  أنو ةًيد مع مف : ت سير وكؿ جابر: "كا 
 .(ِ)استلـ األصناـ، كالؾ وبؿ أف يكحى إليو

 كتكجيو معنى ىاا الحديث مف كجكه:

،  قد واؿ الداروطن : "يقاؿ: إفَّ ع ماف بف أب  ةيب  كًىـ أواًل: ىذا الحديث من حيُث السنُد ضعيف
نَّما  اف يحدث بو جرير عف  س ياف عف عبداهلل    إسناده، كغيره يركيو عف جريرو عف س ياف، كا 

 ، كىك الصكاي، كيتل َّص مف  المو أفَّ لو علَّتيف: (ّ)بف جرير بف رياد القمِّ  مرسالن 

 األكلى: أفَّ الحديث مرسؿ كليس متَّصالن.

ال َّاني : جعلو لس ياف ال ٍكرم م اف س ياف بف عبداهلل، كىاا كىـه    السند،  س ياف بف عبداهلل 
  يك  ق .مجيكؿ، كأمَّا ال ٍَّكرم 

 -صلَّى اهلل علٍيو كسلَّـ  -حيث إنَّو ي الؼ ما عيًرؼ عٍنو  ثانًيا: أنَّ ىذا الحديث ضعيف متًنا؛
ا  اف عليو أىؿ الجاىليَّ  مف الةٍِّرؾ، كالؾ  بأدلَّ  صحيح  صريح  مف أنَّو لـ ي ف على ة ا ممَّ

                                      

 (.ٜٜ/ ٕٓتفسير القرطبي : ) (ٔ)

: وَّة، باب ما جاء في حفظ اهلل رسوَلو في شبيبتو عن أْقذار الجاىمية ومعائبيا ـــرجو البييقي في دالئل النبـــــــأخ (ٕ)
(ٔ / ٗٔ٘ - ٖٜٙ.  ) 

ىـ( ، تحقيق: إرشاد ٜٚ٘بن محمد الجوزي )ت:  لدين أبو الفرجاألحاديث الواىية ، جمال االعمل المتناىية في  (ٖ)
 (.ٕٗٙ/ ٖ: )م ٜٔٛٔىـ/ٔٓٗٔالطبعة: الثانية،  الحق األثري ،  إدارة العموم األثرية، فيصل آباد، باكستان ،
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حديث أنس    مسلـ: "أفَّ جبريؿ منا كالدتو إلى أف بيًعث رسكالن، كاألم ل     الؾ   يرة؛ منيا: 
كىك يلعي مع الغلماف  أ اه  صرىعو  ةؽَّ عف ولبو،  -صلَّى اهلل علٍيو كسلَّـ  -أتى النب  

 است رج القلي  است رج منو علق ،  قاؿ: "ىاا حظُّ الةيطاف منؾ"،  ـ غسلو    طست مف اىي 
و  ـ أعاده    م انو..." ،  َـّ ألىمى  .الحديث .(ُ) بماا رمـر

عف األك اف، كبيٍعده عنيا   يرة،  -صلَّى اهلل علٍيو كسلَّـ  -كالنصكص الت  تدؿُّ على تنريو النب  
 .(ِ)جمعيا بعض العلماا    مؤلَّ اتيـ

 الكبائر: ثانيًا :

ا يحطُّ وٍدر العبد عند اهلل  كعصم  األنبياا مف ال بائر أمره  -عرَّ كجؿ  -ال ةؾَّ أفَّ ال بائر ممَّ
ا مف ال بائر، كاألمر ال دلَّت عل يو النصكص مف القرآف كالسنَّ ،   يؼ ال ي كف النب  معصكمن

يتعلَّؽ بن سو  قط؛ بؿ يتعدَّاه لغيره ب كنو ىك القدكةى للنَّاس كالمرةد ليـ، بؿ  ٌؿ أ عالو كأوكالو تعدُّ 
 تةريعنا تأ ا بيا األمَّ  إلى وياـ الساع ؟!

ود جبلىو  -صلَّى اهلل علٍيو كسلَّـ  -ودره، كينقص مف منرلتو، بؿ ىك   النَّب ُّ منرَّه عف  ؿ ما يحطُّ 
نَّؾى لىعىلى  -عرَّ كجؿَّ  -اهلل  على جميؿ األ الؽ، ك ريـ السَّجايا، كيدؿ على الؾ وكليو تعالى: }كىاً 

{ ]القلـ:  ًظيـو ليؽو عى قدح [،  ياه تر ي  مف اهلل تدؿ على سالمًتو مف  ؿ ما يحط مف منرلتو، كيْ ي
تو، بما    الؾ ال بائر، كيدؿ لالؾ وكلو  : ))كاهلل إن  ألٍ ةا ـ -صلَّى اهلل علٍيو كسلَّـ  -   نبكَّ

ا يس طو؛ بؿ (ّ) هلل كأٍتقا ـ لو(( ، كىاه التَّقكل كال ةي  تقتض  البعد عف  ؿِّ ما يس ط اهلل، كممَّ

                                      

 (.ٖٕٙ - ٖٚٛ/ ٔأخرجو مسمم في كتاب اإليمان، باب اإلسراء برسول اهلل ) (ٔ)

 -تعالى  -وىم من ألف في دالئل النبوَّة مثل البييقي حيث عقد باًبا في الدالئل بعنوان: )باب ما جاء في حفظ اهلل  (ٕ)
رسولو في شبيبتو عن أقذار الجاىمية ومعائبيا( وكذلك الحافظ أبو نعيم عقد أيًضا في كتابو الدالئل فصاًل بعنوان: )ذكر 

و اهلل  مة، وحماه من التدين بدين الجاىمية( وُأوردْت أحاديث كثيرة وشواىد في ىذا من العص -عزَّ وجلَّ  -ما خصَّ
بحفظ  -صمَّى اهلل عمْيو وسمَّم  -الشأن، وكذلك الحافظ السيوطي في الخصائص الكبرى عقد باًبا بعنوان: )اختصاصو 

 اهلل إياه في شبابو عما كان عميو أىل الجاىمية(.

 ( وىو في مسمم بمفظ مقارب.٘ٚٙٗ - ٖٜٗ/ ص٘ٔباب الترغيب في النكاح )جأخرجو البخاري في كتاب النكاح (ٖ)
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مف  -صلَّى اهلل علٍيو كسلَّـ  -  مف أةدِّ ما يس طو ارًت اي ال بائر، كمما يدؿُّ على عصم  النب
 الكوكع    ال بائر ما سبؽ    حديث ةؽِّ جبريؿ لقلًبو كاسًتٍ راج حظِّ الةَّيطاف مٍنو.

غائر ىك  كواؿ ةيخ اإلسالـ ابف تيميَّ : " إفَّ القكؿ بأفَّ األنبياا معصكمكف عف ال باًئر دكف الصَّ
ميع الطَّكائؼ، حتَّ  ى إنَّو وكؿ أ  ر أىؿ ال الـ  ما ا ر أبك الحسف وكؿ أ  ر علماا اإلسالـ، كجى

ا وكؿ أ  ر أىؿ التَّ سير كالحديث كال قياا، بؿ ىك  اآلمدم أفَّ ىاا وكؿ أ  ر األةعريَّ ، كىك أيضن
حاب  كالتَّابعيف كتابعييـ إالَّ ما يكا ؽ ىاا القكؿ"  .(ُ)لـ ينقؿ عف السَّلؼ كاألئمَّ  كالصَّ

ؿ أ  ر علماا اإلسالـ" يردُّ ما ادَّعاه الةَّريؼ المرتضى     تابو:  قكؿ ةيخ اإلسالـ: "ىك وك 
"تنريو األنبياا" مف أفَّ أىؿ الحديث ييجكِّركف على األنًبياا ال بيرة وبؿ النبكَّة،  ي  دعكل  ااب  

ا يدؿ على ا ترائو ما والو ابف حـر     الملؿ حيث  -كىك مف أئم  أىؿ الحديث  -باطل ، كممَّ
صاف أنبيااه عف أف ي كنكا لبغ ، أك مف أكالد بغ ، أك  -تعالى  - بيقيف ندرم أفَّ اهلل يقكؿ: "

 -   حسي وكميـ،  إا ال ةؾ    ىاا  بيقيف ندرم أفَّ اهلل  -تعالى  -مف بغايا؛ بؿ بع يـ اهلل 
دكاف، عصميـ وبؿ النبكَّة مف  ؿ ما يؤاكف بو بعد النبكَّة،  د ؿ    الؾ السَّرو  كالع -تعالى 

كالقسكة كالرنا، كاللِّياط  كالبغ ، كأال النَّاس    حريميـ كأمكاليـ كأن سيـ، ك ؿ ما يعاي بو المرا 
 .(ِ)كيتة ى منو كيؤال با ره"

 : العصمة في التحمل والتبميغ -ثالثا
مف  صائص األنبياا كالمرسليف أنَّيـ معصكمكف    تحمُّؿ الكح ، ك يما ي بركف عف اهلل   

،  ال ينسكف ةيئنا مما أكحاه اهلل .(ّ) قد اتَّ قت األمَّ  أفَّ الرسؿ معصكمكف    تحمُّؿ الرِّسال تعالى، 
إلييـ إال ةيئنا ود نسخ، كود ت  َّؿ اهلل لرسكلو بأف ييٍقًرئو  ال ينسى ةيئنا مما أكحاه اهلل إليو؛ إالَّ ةيئنا 

                                      

 (.ٖٖٙ/ ٔ): هٗٓٗٔد الرحمن النجدى، السعودية مجموع الفتاوى، البن تيمية، جمع وترتيب عب (ٔ)

 (.ٖٔٗ/ ٔالفصل في الممل واألىواء والنحل ) (ٕ)

 .( ٜٕٔ/ ٓٔالفتاوى لشيخ اإلسالم )نقل اإلجماع عمى العصمة في ىذا أكثر من واحد، انظر مجموع  (ٖ)
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ا ةىاا اللَّوي{أراد اهلل أف ينسيو إيَّاه؛ واؿ تعالى: }سىنيٍقًرؤيؾى  ى  كت  َّؿ بأف يجمعو لو  .(ُ)الى تىنسىى * ًإالَّ مى
ويٍرآنىوي *  ىًإاىا وىرىٍأنىاهي  ىاتًَّبعٍ  ٍمعىوي كى لىٍينىا جى ؿى ًبًو * ًإفَّ عى ٍؾ ًبًو ًلسىانىؾى ًلتىٍعجى رِّ    (ِ) ويٍرآنىوي{    صدره؛ }الى تيحى

ا معصكمكف    التَّبليغ،  الرُّسؿ ال      ا أٍكحاه اهلل إلييـ؛ كالؾ ألفَّ كىـ أيضن ي تمكف ةيئنا ممَّ
ا أينًرؿى ًإلىٍيؾى ًمف  ال تماف  يان  كالرُّسؿ يستحيؿ أف ي كنكا  الؾ؛ واؿ تعالى: }يىا أىيُّيىا الرَّسيكؿي بىلٍِّغ مى

الىتىوي{ ا بىلٍَّغتى ًرسى ـٍ تىٍ عىٍؿ  ىمى ف لَّ بِّؾى كىاً  رَّ
يير  إفَّ عقاي اهلل يحؿ كلك حدث ة ا مف ال تماف أك التغٍ  (ّ)

ٍانىا ًمٍنوي ًباٍليىًميًف *  يَـّ  ى ى لىٍينىا بىٍعضى اأٍلىوىاًكيًؿ * ألى ؿى عى لىٍك تىقىكَّ  بياا ال اتـ المغير؛  ما واؿ تعالى: }كى
 } ًتيفى لىقىطىٍعنىا ًمٍنوي اٍلكى
ا يدؿ (ْ) ًف اٍليىكىل *  ، كممَّ ا يىنًطؽي عى مى على العصم     التَّبليغ وكلو تعالى: }كى

ى{  ًإٍف ىيكى ًإالَّ كىٍح ه ييكحى
(ٓ) . 

كمف عصمتو    ىاا الةَّأف عصمتو مف ال اي مطلقنا    أمِّ حاؿ مف األحكاؿ، سكاا    تبليغ 
حاب  الرِّسال  أك    غيره مف أٍ باره كأحكالو الدنيكيَّ  وبؿ البع   كبع دىا، كيدؿُّ على ىاا مبادرة الصَّ

إلى تصديقو ًبجميع أوكالو، كال ِّق  بجميع أ باره دكف تردُّد أك تكوُّؼ؛ بؿ ود أورَّت وريش بصدوو 
 قاؿ: ))أرأيتـ إف  -رًض  اهلل عنيما  -عندما دعاىـ    الصَّ ا؛  ما جاا    حديث ابف عبَّاس 

بنا عليؾ  ابنا، واؿ: أ برت ـ أفَّ  يالن ت رج مف س ح ىاا ا ؟(( والكا: ما جرَّ لجبؿ أ نتـ مصدو َّ
 . (ٔ) )) إن  ناير ل ـ بيف يدم عااي ةديد((

                                      

 ( .ٚ-ٙسورة االعمى ، اآلية ) (ٔ)

 ( .ٛٔ-ٙٔ، اآلية ) القيامةسورة  (ٕ)

 ( . ٚٙ ، اآلية ) المائدةسورة  (ٖ)

 ( .ٙٗ-ٗٗ، اآلية ) الحاقةسورة  (ٗ)

 ( .ٗ-ٖ ، اآلية ) النجمسورة  (٘)

م في اإليمان، باب في قولو: }َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك ( ومسمٜٛ٘ٗ - ٖٚ٘/ ص٘ٔأخرجو البخاري في كتاب التفسير )ج(ٙ)
 (.ٖٚٓ - ٖٚٗ/ صٔاأَلْقَرِبيَن{ )ج
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: إنَّا ال ن اِّبؾ كل ف ن اي ما ًجٍئت بو،  أنرؿ -صلَّى اهلل علٍيو كسلَّـ  -كود واؿ أبك جيؿ للنب  
لىً فَّ الظَّا {اهلل تعالى: } ىًإنَّييـٍ الى يي ىاِّبيكنىؾى كى ديكفى  . (ُ) ًلًميفى ًبآيىاًت الٌلًو يىٍجحى

ك الؾ حيف سأؿ األ نس بف ةريؽ أبا جيؿ: يا أبا الح ـ، أ برن  عف محمَّد، أصادؽ ىك أـ 
ٍيحؾ، كاهلل إفَّ  نا،  قاؿ أبك جيؿ: كى ٍيش أحده غيرم كغيرؾ يسمع  المى  ااي؟  إنَّو ليس ىينا مف ويرى

دنا لصادؽ، كما  اي محمَّد وط،  كل ف إاا اىي بنك ويصى ٍّ باللكاا كالحجاب  كالسقاي  كالنبكَّة، محمَّ
  (ِ)  مااا ي كف لسائر وريش؟!

وؿ عندما سألو عف النب   ك اف  -صلَّى اهلل علٍيو كسلَّـ  -كممَّا يدؿ على الؾ: وكؿ أب  س ياف لًيرى
 قاؿ ىروؿ: "لىـ ي ف ليار ممَّا سأؿ عنو:  يؿ  نتـ تتَّيمكنو بال اي وبؿ أف يقكؿ ما واؿ؟ ولت: ال، 

 (ّ)ال ًاي على النَّاس كي اي على اهلل"

كوكلو ل ديج  بعد أف لًقيو جبريؿ    حراا: ))ود  ةيت على ن س ((،  قالت لو :  الَّ، أٍبًةر؛ 
 (ْ)  كاهلل ال ي ريؾ اهلل أبدنا، إنَّؾ لتصؿ الرًحـ، كتصدؽ    الحديث..."

نَّؾى لى  كي  يو    ىاا الباي ةيادة اهلل لو { بقكلو: }كىاً  ًظيـو ليؽو عى ؛  إنَّو متَّصؼ ب ؿ  لؽ عىلى  ي
مع اهلل لو  صائؿ ال ير  ليا،  لـ  ٍدؽ كاألمان  كصل  الرَّحـ كالجكد كغيرىا،  قد جى ، مف الصِّ  اضؿو

ادؽ األميف.   يدع إالَّ بالصَّ

ا النسياف    غير البالغ، ك   غير أمكر التَّةريع،  ي  مف األغرا ض البةريَّ  الجبلِّي  الت  أمَّ
 تجكر على األنبياا كال تنا   العصم     التحمُّؿ كالتبليغ، كمف الؾ:

                                      

ىـ( ، ٜٕٚسنن الترمذي ،  محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحــــاك، التـــــــرمذي، أبــــــو عيسى )ت:  (ٔ)
في التفسير، باب ومن سورة األنعام ، م ٜٜٛٔبيروت ،  –تحقيق : بشار عواد معروف ، دار الغرب اإلسالمي 

(ٔٓ/ٖٕٛ . ) 

ىـ( ٖٓٔجامع البيان في تأويل القرآن ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي، أبو جعفر الطبري )ت:  (ٕ)
 ( .ٖٖٖ/ٔٔ: )م  ٕٓٓٓىـ/ٕٓٗٔالطبعة األولى ،  ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ،

 (ٕٖ٘/ ٜ( ومسمم في كتاب الجياد والسير، باب كتاب النبي إلى ىرقل )ٛ-ٙ/ ٔي بدء الوحي )أخرجو البخاري ف (ٖ)

 . (ٖٙٔ/ ٔٔالمستدرك عمى الصحيحين لمحاكم ) (ٗ)
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الة كالسالـ  -نسياف آدـ كجحكده؛  ما واؿ  - : ))لمَّا  لؽ اهلل آدـ مسح ظيره  سقط -عليو الصَّ
ا مف ظيره  ؿ نسم  ىك  القيا مف اريتو إلى يكـ القيام ، كجعؿ بيف عين   ؿ إنسا ف منيـ كبيصن

مف نكر،  ـ عرضيـ على آدـ  قاؿ: أم ري، مىف ىؤالا؟ واؿ: ىؤالا اريتؾ،  رأل رجالن منيـ 
 أعجبو كبيصي ما بيف عينيو،  قاؿ: أٍم ري مف ىاا؟  قاؿ: ىاا رجؿ مف آ ر األمـ مف اريَّتؾ، 

ف عمرم أربعيف يقاؿ لو: داكد،  قاؿ: ري،  ـ جعلتى عمره؟ واؿ: ستيف سن ، واؿ: أم ري رٍده م
سن ،  لمَّا وض  عمر آدـ جااه ملؾ المكت،  قاؿ: أكلىـ يبؽ مف عمرم أربعكف سن ؟ واؿ: أكلىـ 
د آدـ  جحدت اريَّتو، كنس  آدـ  نسيت اريتو، ك طئ آدـ   طئت  تيٍعًطيا ابنؾ داكد؟ واؿ:  جحى

  ىريرة عف اريتو((؛ واؿ أبك عيسى: ىاا حديث حسف صحيح، كود ركم مف غير كٍجوو عف أب
 (ُ)صلَّى اهلل علٍيو كسلَّـ -النَّب  

   حديث ام اليديف الَّام ركاه الب ارم كمسلـ،  -صلَّى اهلل علٍيو كسلَّـ  -ك ما كوع لنبينا محمد 
 -، كود صرَّح الرَّسكؿ (ِ)مف ر عتيف    صالة الظير -صلَّى اهلل علٍيو كسلَّـ  -حيث سلَّـ النب  

 -ًبطركا النسياف عليو  عادة البةىر؛     حديث ابف مسعكد عف النب   -ـ صلَّى اهلل علٍيو كسلَّ 
 واؿ: ))كل ف إنما أنا بةر م ل ـ أنسى  ما تنسكف،  إاا نسيت  ا ِّركن (( -صلَّى اهلل علٍيو كسلَّـ 

(ّ) )) ا حديث: ))إن  ال أنسى كل ف أنسَّى ألسفَّ ، (ْ) واؿ ىاا بعد نسيانو    إحدل الصلكات، أمَّ
 ال يعارض بو الحديث السابؽ؛ ألفَّ ىاا الحديث  ما يقكؿ ابف حجر: "ال أصؿ لو،  إنَّو مف 

د مكصكل  بعد البحث الةديد"  .(ٓ)بالغات مالؾ الت  لـ تكجى

 

 
                                      

 . (ٕٓٗ/ ٜ( والحاكم )ٖٔٗ/ ٓٔأخرجو الترمذي )(ٔ)

 . ( ٜٖٗ/ ٗأخرجو البخاري في الجمعة، باب إذا سمم في ركعتين )(ٕ)

و نحو القبمة حيث كان )أخرجو البخاري في (ٖ) الة، باب التوجُّ  (.ٔٙٔ/ ٕالصَّ

 (.ٕٖٓ/ ٔموطأ مالك ) (ٗ)

 (.ٜٕٗ/ ٗفتح الباري ) (٘)
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 وخالصة القول في ىذه المسألة:

يما طريقو أفَّ مف األمكر الجائرة على األنبياا السَّيك كالنسياف  يما ليس طريقو البالغ مطلقنا، ك 
 البالغ بةرطيف:

ؿ: أنَّو بعد ما يقع مٍنو تبليغو ال وبؿ التبليغ.  األكَّ

ا بغيره، ك ائدة جكار السَّيك  مَّ ا بن سو، كا  ؿ لو تا ُّره إمَّ ال ان : أنَّو ال يستمرُّ على نسيانو بؿ يحصي
   الؾ عراا لمف كالنسياف بياف الح ـ الةَّرع   يما كوع  يو الؾ إاا كوع م لو لغيره.كأف ي كف 

 نس  مف بعده،  يقكؿ: ود نس  مىف ىك  ير من .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 ُٔ 

 الخاتمة

 مف النتائج الت  تكصلت ليا مف  الؿ ىاا البحث : 

ًلو ألنبيائو اهلل ح ظ: ى  الًعٍصم  -ُ  المن رات كارًت اي كالمعاص ، الاُّنكي    الكوكع مف كرسي
 .كالمحرَّمات

اهلل بيا، كميَّرىـ على سائر البةر؛ حتى تتحقَّؽ ح م  االوتداا العصم   ابت  لألنبياا أ رميـ  -ِ
الَّ لـ ي ف ليـ  ضؿ كال مري ، ك انت القدكة بغيرىـ مساكي  للقٍدكة بيـ، كاألٍ ا  كالتأسِّ  بيـ، كا 

 . عنيـ  األ ا عف غيرىـ

 .  األنًبياا كالرُّسؿ ال ةؾَّ أنَّيـ معصكمكف مف الكوكع    ال يٍ ر كالةٍِّرؾ -ّ

ا يحطُّ وٍدر العبد عند اهلل ال -ْ كعصم  األنبياا مف ال بائر  -عرَّ كجؿ  - ةؾَّ أفَّ ال بائر ممَّ
ا مف ال بائر، كاألمر ال  أمره دلَّت عليو النصكص مف القرآف كالسنَّ ،   يؼ ال ي كف النب  معصكمن

، بؿ  ٌؿ أ عالو كأوكالو تعدُّ يتعلَّؽ بن سو  قط؛ بؿ يتعدَّاه لغيره ب كنو ىك القدكةى للنَّاس كالمرةد ليـ
 تةريعنا تأ ا بيا األمَّ  إلى وياـ الساع ؟!

مف  صائص األنبياا كالمرسليف أنَّيـ معصكمكف    تحمُّؿ الكح ، ك يما ي بركف عف اهلل  -ٓ
[،  ال ينسكف ةيئنا مما أكحاه ِٓتعالى،  قد اتَّ قت األمَّ  أفَّ الرسؿ معصكمكف    تحمُّؿ الرِّسال ]

إلييـ إال ةيئنا ود نسخ، كود ت  َّؿ اهلل لرسكلو بأف ييٍقًرئو  ال ينسى ةيئنا مما أكحاه اهلل إليو؛ إالَّ اهلل 
 . ةيئنا أراد اهلل أف ينسيو إيَّاه

 كصلى اهلل كسلـ على سيدنا محمد كعلى آلو كصحبو اجمعيف
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 المصادر والمراجع

 . القرآن الكريم 
بف محمد اآلمدل، مطبع  البابى الحلبى األح اـ  ى أصكؿ األح اـ، لعلى  -ُ

 َـُٕٔٗ –ىػ ُّٕٖبمصر، 
تاج العركس مف جكاىر القامكس ، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌراؽ الحسين ، أبك  -ِ

بيدم )ت:  ىػ( ، تحقيؽ : مجمكع  مف المحققيف ،  َُِٓال يض، الملٌقي بمرتضى، الرَّ
 دار اليداي  .

 داا إسماعيؿ بف عمر بف   ير القرة  البصرم  ـ ت سير القرآف العظيـ ، أبك ال -ّ
ىػ( ، تحقيؽ : سام  بف محمد سالم  ، دار طيب  للنةر ْٕٕالدمةق  )المتك ى: 

 ـ . ُٗٗٗىػ / َُِْكالتكريع ، الطبع  ال اني  ، 
جامع البياف    تأكيؿ القرآف ، محمد بف جرير بف يريد بف   ير بف غالي  -ْ

ىػ( ، تحقيؽ : أحمد محمد ةا ر ، مؤسس  الرسال  َُّ)ت: اآلمل ، أبك جع ر الطبرم 
 ـ . َََِىػ/َُِْ، الطبع  األكلى ، 

الجامع الصحيح ، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة الب ارم، أبك عبد اهلل  -ٓ
 ـ  . ُٕٖٗق/ َُْٕالقاىرة ، الطبع  األكلى ،  –ىػ( ، دار الةعي ِٔٓ)ت: 

، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أب  ب ر بف  رح  الجامع ألح اـ القرآف -ٔ
ىػ( ، تحقيؽ : ىةاـ سمير الب ارم ، دار عالـ ال تي،  ُٕٔاألنصارم القرطب  )ت: 

 ـ . ََِّىػ/  ُِّْالممل   العربي  السعكدي  ،  -الرياض
سنف الترمام ،  محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحػػػػاؾ، التػػػػػػػرمام،  -ٕ
 –ىػ( ، تحقيؽ : بةار عكاد معركؼ ، دار الغري اإلسالم  ِٕٗبػػػػػػك عيسى )ت: أ

 ـ .ُٖٗٗبيركت ، 
السنف ال برل ، أحمد بف الحسيف بف عل  ال راسان ، أبك ب ر البييق  )ت:  -ٖ

لبناف ،  –ىػ( ، تحقيؽ : محمد عبد القادر عطا ، دار ال تي العلمي  ، بيركت ْٖٓ
 ـ . ََِّىػ / ُِْْالطبع  ال ال   ، 

 َىػُُْٗةرح المكاوؼ، للجرجانى، دار ال تي العلمي  بيركت، الطبع  األكلى  -ٗ
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ىػ( ، ُِٔصحيح مسلـ ، مسلـ بف الحجاج أبك الحسف القةيرم النيسابكرم )ت:  -َُ
 بيركت . –تحقيؽ : محمد  ؤاد عبد الباو  ، دار إحياا التراث العرب  

 َىػَُْٔالرارل، مطبع  الةييد، وـ بإيراف، عصم  األنبياا، ل  ر الديف  -ُُ
العلؿ المتناىي     األحاديث الكاىي  ، جماؿ الديف أبك ال رج عبد الرحمف بف عل   -ُِ

ىػ( ، تحقيؽ: إرةاد الحؽ األ رم ،  إدارة العلكـ األ ري ، ٕٗٓبف محمد الجكرم )ت: 
 ـ .ُُٖٗىػ/َُُْ يصؿ آباد، با ستاف ، الطبع : ال اني ، 

 تح البارم ةرح صحيح الب ارم ، اإلماـ الحا ظ أحمد بف عل  بف حجر  -ُّ
ق( ، روـ  تبيا كأبكابيا كأحادي يا: محمد  ؤاد عبد الباو  ، دار ِٖٓالعسقالن  )ت 

 ـ . َََِق/ُُِْدمةؽ ، الطبع  ال ال   ،  –الرياض ، كدار ال يحاا  –السالـ 
 َـر الظاىرل، م تب  ال انجى، بمصرال صؿ  ى الملؿ كاألىكاا كالنحؿ، البف ح -ُْ
لساف العري ، محمد بف م ـر بف على، أبك ال ضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر  -ُٓ

 ىػ .ُُْْبيركت ، الطبع  ال ال   ،  –ىػ( ، دار صادر ُُٕاألنصارم )ت: 
معالـ التنريؿ    ت سير القرآف ، أبك محمد الحسيف بف مسعػػػػػػكد البغكم )ت:  -ُٔ

تحقيػػػػػػؽ: محمد عبد اهلل النمر ، ع ماف جمع  ضميري  ، سليماف مسلـ الحرش  ىػ( ،َُٓ
 ـ .ُٕٗٗىػ / ُُْٕ، دار طيب  للنةر كالتكريع ، الطبع  الرابع  ، 

منياج السن  النبكي   ى نقض  الـ الةيع  كالقدري ، البف تيمي ، المطبع  األميري   -ُٕ
 َىػُُِّببكالؽ 

ة اا، القاضى عياض، لةياي الديف ال  اجى، دار نسيـ الرياض  ى ةرح  -ُٖ
 َال تاي العربى بيركت

  

  

 


