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 (عصمة األنبياء من منظور اإلمام الرضا ) 
 
 

 د. صادق فوزي النجادي عدنان كاظم مهدي شعبان & د.                 
 كمية اآلداب / جامعة الكوفة                                                       

 الخالصة:

رحمة , لكي تكون لو الحجة البالغة الحمد هللا الذي بعث إلينا رسال مبشرين ومنذرين تفضال منو و 
عمى خمقو , والصالة والسالم عمى عبده المنتجب , ورسولو المصطفى وخاتم أنبيائو وعمى األئمة من 

 ولده حجج هللا والشيداء عمى خمقو واإلدالء عمى صراطو القويم .
مااام الرضااا  جاااء ىااذا البحااث بناااء عمااى دعااوة كميااة الداب / جامعااة القادسااية  ااي م تمرىااا عاان اإل

 بعناوان  راراءات  اي  كار اإلمااام الرضاا( وتحات شاعار  صاديع كاا, اماره عقماو , وعادوه جيمو(لمماادة )
 م .ٕٕٔٓ/ ٔ/٘ٔاا ٗٔمن 

 لماذا الحديث عن عصمة األنبياء بالخصوص؟
وى, يحتاج األنبياء  عمييم السالم( إلى من يدا ع عنيم  عال !! أ ال يكفاي  اي ذلاا ماكتاب عانيم 

الساير والتااري, ,  مقاد تحمماوا  اي سابي, نشار الادعوة والحفااظ عماى مبااده العقيادة المقدساة التاي  ي بطون 
بعااا يم  يياااا هللا عاااز وجااا, صااانو  العاااذاب وأناااواع التنكيااا, , حتاااى وصااا, األمااار بيااام إلاااى القتااا, و السااامب  

 والتكذيب .
عان وراوع الخطا   وعميو  إن البحث ليس د اعا شخصيا عن األنبياء بقدر ماىو توضيح لما ُعِر   

ماانيم ,  الحركااات اإللحاديااة والزنادرااة جاىاادوا بكاا, رااواىم  ااي ساابي, تاادنيس عصاامة األنبياااء منطمقااين ماان 
( لتماااا الزمااار المضاااممة و ناااد الياااات القرةنياااة كاااي يضااامموا الااارأي العاااام .وراااد تصااادى اإلماااام الرضاااا   

 الشبيات والشكوا التي أ اروىا  ي الدين اإلسالمي .
لمنطماااع ساااو  نبحاااث  اااي عصااامة األنبيااااء  عماااييم الساااالم( مساااتدلين باااالنص القرةناااي ومااان ىاااذا ا

( لياا وكيفياة المعالجاة مان ربماو بعاد أن والياات التاي ُأشاك,  يياا, ونقا  عماى توضايح اإلماام الرضاا  
ذكرنااااا مساااا لة العصاااامة والنصااااوص الااااواردة  ييااااا ماااان خااااال, القااااران الكااااريم. وبدايااااة تناولنااااا العصاااامة لغااااة 

حا ومراح, العصمة وشروطيا حتى يكون ذلا مدخال مناسبا لتسميط الضوء عمى عصمة األنبياء واصطال
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مستضاايئين  ااي تحقيااع ذاا بااالمنيج التحميمااي القرةنااي والورااو  عمااى أىاام المحاااور واألدلااة القرةنيااة مااو قين 
 ذلا باألحاديث النبوية المتواترة. 

       وةخر دعوانا إن الحمد هللا رب العالمين .
 مقدمة البحث

إذا كانت حركياة الساموا اإلنسااني بمظاىرىاا كا اة محكوماة بنازاعين متصاارعين مناذ األز, أوليماا 
أن مان تقنياات  -والحا, ىذه   – الصالح واألداء الحسن(و انييما السوء والتعدي الظالم( إنو يمكن القو, 

يقااا ظ البشارية ماان سااباتيا األباادي إلخراجيااا حكماة السااماء  اايمن تنتقيااو ماان أجا, أنابتااو ألداء ميمااة الحااع وا 
إلى نطاع اليداية أن يتسم بجممة من الوجيات السموكية,واالتجاىات الفكرية التي ت ىمو ألن تناط بو ميمة 
إنقاذ اإلنسانية وتحريرىاا مان رياود األنانياة ونزعاات الاذاتامن ىناا كاان الباد عماى و اع مقتضايات المنطاع 

يااة مان أن يكااون المعصاوم مبعو ااا مان ربا, هللا عااز وجا, إلااى النااس متساامحا العقمي,وبنائياات الحكماة اإللي
بماىياااة العصااامة تماااا اليباااة اإلليياااة التاااي تقاااي المااارء مااان الوراااوع  اااي عاااالم الخطااا  أو الخطيئاااة  اااي ورااات 
واحداذلا ب ن العصمة ىي اليوية التاي تعيناو تممكاا عماى راراءة مجتمعاة بحي ياة واعياة حتاى يتوصا, عماى 

 (ٔ قراءة الصحيحة إلى جممة حمو, يعالج بيا اإلشكاالت الم ارة عمى ما جاء بو.و ع نتاج ال
مان ىنااا كااان ماان الواجااب أن يتحقااع  ااي المعصااوم اإليمااان المطمااع بااا  ساابحانو حتااى يصاا, إلااى 
مرحماااة اليقاااين الاااواري مااان أي زلااا, أو ىفاااوة األن شااادة إيماناااو باااا  وراااوة تمساااكو بالاااذات المطمقاااة تمنحاااو 

ذا كان عميو أن ي من بما يقو, ,وال يقو, ما ي من بو ابتداء ,وت سيسا عمى ىاذه الدرجاة العالياة الصوابا ل
من اإليمان  إن المعصوم ستصا, نفساو إلاى مرحماة الحكماة اوىاي الفاصا, مان الادخو, إلاى نطااع الخطا  

مااة ولاايس والخطيئااة ,وتعصاامو ماان الزلاا, اعمااى أن ذلااا ال يعنااي أن هللا ىااو الااذي يعصاام المعصااوم بالحك
لممعصوم دور  ي ذلا اب, لما كانت حكمتو تمنعو من الولوج  ي الخط  ذاتا ال  رضا من هللا تعالى ,عمم 
بااذلا أن الحكمااة ىااي لطاا  ممنااوع ماان رباا, هللا تعااالى لمماارء تصاار ا ال رساارا لكااي يعصاام نفسااو ماان الزلاا, 

و راادرا عمااى المعاصاي كميااا وعمياو  العصامة بااذلا تكاون عباارة عاان راوة العقا, ماان حياث ال يغماب مااع كونا
كجااائز الخطاا  ,ولاايس معنااى العصاامة أن هللا يجبااره عمااى تاارا المعصااية اباا, يفعاا, بااو إلطا ااا يتاارا معيااا 
المعصية باختياره مع ردرتو عمييا كقوة العق, وكما, الذكاء والفطنة وصفاء النفس وكما, االعتنااء بطاعاة 

 (ٕ ان مجبورا عمى الطاعات لكان منا يا لمتكمي .هللا تعالى ولو لم يكن رادرا عمى المعاصي اب, ك
والعصااامة عنااادما ت بااات إلنساااان ماااا , ياااذا يعناااي  باااوت مجموعاااة مااان ال اااار والماااوازم تبعاااا ل باااوت 
العصاامة نفساايا ,كاا ن تكااون أ عالااو وأروالااو حجااة عمااى الخاارين ,أو إمكااان اتخاااذه راادوة وأسااوة لياام  ااي كاا, 

ميالة العصمة. ورد صرح القرةن الكريم بمس لة العصمة ونص  شيء ,وغير ذلا من ال مرات المتفرعة عن
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 يااذه اليااة الكريمااة وأن  ٙالتحااريم/چ ۇئ  ائ  وئ  ائ  ائ  ائ  ائ  ىچ عمييااا  ااي غياار مورد,رااا, تعااالى  
كانت تتحدث عن عصمة المالئكة وليس عصمة البشار,إال أنياا تكفاي إل باات ررةنياة  كارة العصامة بشاك, 

 و المعصوم؟ عام بغض النظر عمن يكون ى
 حينماا يتعارض المغوياون  ٕٖيوسا /چ  ڇچ  چ   چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چچ ورا, تعالى  

لبيااان حقيقااة العصاامة,  ااإنيم ي خااذون  ااي حقيقتيااا معنى االمتناع(.جاااء  ااي مقاااييس المغااة   عصم,أصاا, 
 اي كاالم . وذكار ابان منظاور  اي لساان العارب   عصم,العصامة (ٖ واحد صحيح يد, عمى  إمسااا ومناع(

وعمياااو  (ٗ العااارب  المنع,وعصااامة هللا عباااده,أن يعصااامو مماااا يوبقو,عصااامو يعصااامو عصاااما,منعو وورااااه(.
والعصمة  ي النص القرةني تعني النجاة  (٘  العصمة لغويا تعني الوراية من المكروه, أو اجتناب المخاطر.

ب اااا,  ي ْعِصااااُمِني ِماااان   ااااعِوي ِإل ااااى ج  اِصاااام  اْلي ااااْوم  ِمااااْن أ ْمااااِر ماااان اليااااالا,أو المااااوت,   ر ااااا,  س  اااااء ر ااااا,  ال  ع  اْلم 
أي  يقينااي ماان مخاااطر ماااء الطو ااان  ااال غاارع ولاايس ىناااا شاايء يعصاام ماان هللا إال ماان  ٖٗاّللِّ((ىااود/

 (ٙ رحمو هللا  يو المعصوم.
 (ٚ وري,  أن عاصما بمعنى معصوم كما يقا, طاعم,وكاس بمعنى مطعوم ومكسو.

ابنو,وكان  ي معز, بعيد عنيم,ورا,  ي ندائو يا بني بصيغة اإلشفاع و ي الرواية أن نوحا نادى  
والرحمااة اركااب معنااا الساافينة وال تكاان مااع الكااا رين  تشاااركيم  ااي الاابالء كمااا شاااركتيم  ااي الصااحبة وعاادم 

 , لذا نجد أن ك, من تعرض لتعري  العصمة, قد أخذ  ييا معنى االمتناع واإلمساا.  (ٛ ركوب السفينة
ي الفقااو الشاارعي يااراد بيااا اجتناااب المعاصااي والفااواحش مااا ظياار منيااا, ومااا بطنارااا, والعصاامة  اا

السيد المرتضى  ردس سره(  العصمة ىي المط  الذي يفعمو تعالى  يختار العباد عناده االمتنااع عان  عا, 
ولكان ال من ىنا نفيم أن استحالة إردام المعصوم عمى المعصية ال يتنا ى مع إمكانو ذاتا عميياا  (ٜ القبيح.

عنيا, قاد  يقاا, أن ىاذا الشايء  (ٓٔ يقعاأي أن االمتناع امتناع وروعي أي وروع المعصية ال امتنااع ذاتاي(
ممكااان ذاتاااا بياااد أناااو ال يقعاكاعتقادناااا بااا ن هللا سااابحانو راااادر عماااى أن يظمااام ألن ردرتاااو شااااممة,بيد أن ذلاااا 

مكاان  معدوم  ي مقام الوروع ألن الظمم ممتناع وروعاا مناو سابحانو,وىذا ال يتناا ى ماع ردرتاو وماع اختيااره وا 
وروع الظمم منو, االمتناع الوروعي  أي االمتنااع  اي مقاام الوراوع(ال يتناا ى ماع اإلمكاان الذاتياألناو يمكان 
أن يقااع لكنااو ال يقااع أبااداا إنا وأناات نسااتطيع أن نشاارب الساام بيااد أنااا ال نفعاا, ذلا,وىااذه األمااور ماان حيااث 

 (ٔٔ ن حيث الوروع ممتنعة وروعا(.اإلمكان ممكنة ذاتا ولكن م
وعميااو تعاار  العصاامة اصااطالحا ماان اليخطااىء وال يساايو وال يذنب,ولااو بصاايرة نا ااذة ياارى ماان  

خاللياا حقااائع الكااون بالمشااىد والعيان.ورااد ذكاار ابان أبااي الحديااد  اي شاارح الاانيج أن العصامة لطاا  يمنااع 
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متناع عان المعصاية ويمساا عان الاذنب,ب, وبذلا يكون المعصاوم ىاو مان ي (ٕٔ المكم  من القبيح اختيارا.
 عن الخط  واالشتباه أيضا. 

  -  ما مراحميا  يي  -ولمعصمة مراح, وشروط 
وىااي التاازام اإلنسااان بجميااع األواماار والنااواىي اإلليية,وىااذا يعنااي أنااو ال يتاارا  -المرحمااة األولااى  

 واجبا,وأن ال يفع, محرما رط. 
ي الاااوحي مااان هللا سااابحانو وتعالى,والعصااامة  اااي حفظاااو وىاااي العصااامة  اااي تمقااا -المرحماااة ال انياااة 

بالغو إلى الناس.وبذلا ستكون ىذه المرحمة من مقاطع  ال ة   وا 
 ىو حفظ المعصوم من الخط  واالشتباه حينما ينز, الوحي عمى رمبو. -ٔ
 ىو حفظ ما نز, عميو وبقا ه  ي رمبو كما ىو. -ٕ
 بمغ ما نز, عميو إلى الناس. ىو حفظ المعصوم من الخط  واالشتباه حينما ي-ٖ

وىي تطبيع الشريعة  ي حيااة النااس.و ي ضاوء ىاذه المرحماة  مان غيار الممكان  -المرحمة ال ال ة 
أن يخطااىء المعصااوم ماا ال  ااي تطبيااع الحاادود والتعزياارات,أو يخطااىء  ااي تطبيااع الااوحي عمااى نفسااو كاا ن 

 يصمي الفجر  الث ركعات بسبب السيو والغفمة م ال. 
ورد تكون ىناا مرحمة رابعة لمعصمة ينبغاي إ باتياا والتعارض لياا,وىي عصامة  -لرابعة المرحمة ا

النبي أو اإلمام  ي مسائ, حياتو االعتيادية,كما لو سئ, المعصوم عن الشخص القادم مان مساا ة بعيادة , 
 (ٖٔ  ي, يمكن أن يخطىء  ي تشخيصو أم ىذا مما ال بد أن يكون معصوما  يو أيضا ؟

 قد ورد  ي النص القرةني اجتباء هللا سبحانو وتعالى األنبياء واألئمة لنفسو,وخصايم, أما شروطيا 
  ھ  ہ  ہچ  ورا,   ٚٛاألنعام/چ   ۀ  ٹ   ٹ  ڻ    ڻچ   وأخمصيم وىداىم إلى صراط مستقيمارا, تعالى  

نوب  عتاااىم ماان العماام مااا ىااو ممكااة تعصااميم ماان ارتاارا  الااذ ٛٚالحااج/ چ    ۓۓ  ے   ے  ھ   ھ   ھ
وارتكااااااب المعاصاااااي,وتمتنع معاااااو صااااادور شااااايء عااااانيم صاااااغيرة أو كبيرةاولياااااذا  ااااا و, شاااااروط العصااااامة 
 العدالة(,التي تمنعيا صادور المعصاية ,ويارى العالماة السايد محماد حساين الطباطباائي  اي تفساير الميازان 

عصااية أن العصاامة يمتنااع معيااا الصاادور عمااى خااال  العدالااةا  اإلنسااان المعصااوم أنمااا ينصاار  عاان الم
رادتو,ونسبة الصر  إلى عصمتو تعالى كنية انصرا  غيار المعصاوم عان المعصاية  بنفسو,ومن اختياره,وا 

چ   ڳ  ڳچ ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ( ااي رولااو تعااالى   ورااا, اإلمااام الصااادع  (ٗٔ إلااى تو يقااو تعااالى.
ون العصامة بارياة  اي وعندئاذ تكا  (٘ٔ أي جع, اإلمامة بارية  ي ذرية إبراىيم إلى يوم القيامة. ٕٛالزخر /

ذريتو,وىذا يعني استمرار اإلمامة والعصمة التي عيدىا هللا سابحانو وتعاالى إلاى إباراىيم والمعصاومين عان 
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المعاصااي والفااواحش ماان ذريتااو إلااى يااوم القيامااة اوىااي اليااوم موكولااة إلااى اإلمااام الحجااة المنتظر عجاا, هللا 
 , ٜٛاألنعام/(ٙٔ (( چۆئ  ائ  ۇئائ  وئ  ائ  ائچ ةني   رجو(ب مر من هللا سبحانو وتعالى بدلي, النص القر 

, وىاي ٘القصاص  چ    ائ  وئ  ائ  ائچ   ومن شروط العصمة شرط الورا ة(بدلي, رولو تعالى 
چچ      ,ورولاوٕٖالادخان چ  ڭ   ۓ     ۓ  ے    ے  ھچ اصطفاء واختيار رب ني بدلي, رولاو تعاالى  

شاااااروطيا  الماااااودة( كماااااا جااااااء  اااااي راااااو, أميااااار  وكاااااذلا مااااان ٘ٚالحاااااج/ چ     ڎڎ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇچ   
پ     پپ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ ٱ  (إذ يقاو,  اي رولاو تعاالى  (المنقاو, عان رساو, هللا  الم منين عمي  

 (ٚٔ أن مودة الم منين ىي العصمة. ٜٙمريم/پ  چ 
    ۉچ  ( ااي رولااو تعااالى  وماان شااروط العصاامة أيضااا شاارط  الوصااية( رااا, اإلمااام الصااادع   

  (ٛٔ يعني   يوصي إمام إلى إمام معصوم بعده. ٛ٘النساء  چ   ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ې  ې  ۉ
األنبيااء  عماييم الساالم(  قاد ذكار   ىاذا المنطماع ساو  نتنااو, الياات الدالاة عماى عصامة ومان 
(عباده ورساولو وأميناو وصافيو وصافوتو مان (  ي بيان محض اإلسالم   وأن محمدا  اإلمام الرضا  
رسمين و خاتم النبيين وأ ض, العاالمين ال نباي بعاده وال تبادي, لممتاو وال تغييار لشاريعتو وأن خمقو, وسيد الم

(ىو الحاع المباين والتصاديع باو وبجمياع مان مضاى ربماو مان رسا, جميع ما جاء بو محمد بن عبد هللا  
الماا مون (وذكاار أبااو الصاامت اليااروي أن  يااذا دلياا, عمااى عصاامة األنبياااء   (ٜٔ هللا وأنبيائااو وحججااو((.

العباسي جمع أى, المقاالت والنح, من أى, اإلسالم والديانات مان اليياود والنصاارى والمجاوس والصاابئين 
ألج, المناظرة  يما بينيم  مم يقم أحد إال ورد  (  وسائر أى, المقاالت مع اإلمام عمي بن موسى الرضا
وكاان ناصابيا ويمعان أبااه ألناو  –الجيام (عماي بان ألزمو حجتو ك نو ألقم حجرا  قام إلى اإلماام الرضاا  

  قا, لو  يا بن رسو, هللا أتقو, بعصمة األنبياء  عمييم السالم( ؟  –سماه عميا 

   بمى .  (را, اإلمام 
چڇ  ڇ   ڇ  ورولاو عاّز وجا, ٕٔٔطاو/چ ڭ  ڭ  ڭ  ۓچرا,   ما تعما,  اي راو, هللا عاز وجا, 

      ڦ  ڦ  ڦڦچ ڤ  ڤ   (جاااا,  ااااي يوساااا   ورولااااو عااااز و  ٚٛاألنبياااااء  چ ڳ  ڳڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ورولااو تعااالى  ااي نبيااو محمااد ٕٗص  چ ې  ى  ى  ۅچ ( ورولااو عااز وجاا,  ااي داود   ٕٗيوساا   چ 
  ) قاااااااااا, موالناااااااااا الرضاااااااااا  ٖٚاألحااااااااازاب  چ   ڎڌ  ڎ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  چ  چ   چ    ڃ  ڃچ  , )

السااالم( الفااواحش وال تتناااو, كتاااب هللا عااز أتااع هللا وال تنسااب إلااى أنبياااء هللا  عمااييم  -يااا عمااي –  ويحااا 
وأما رولو عز وج,  ي  ٚة, عمران  چ ې  ې  ۉ   ېۉ  ې  ڭ  ڭ  ڭچ وج, برأيا  إن هللا عز وج, يقو, 

(حجاة  اي أرضاو وخميفاة  إن هللا عز وج, خماع ةدم   ٕٔٔطو  چ   ڭ  ڭ ي   ڭ  ۓچ  (ةدم  
(  ااي الجنااة ال  ااي األرض وعصاامتو تجااب أن    ااي بااالده لاام يخمقااو لمجنااة وكاناات المعصااية ماان ةدم
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تكون  ي األرض لتتم مقادير أمر هللا عّز وج,  مما ىبط إلى األرض وجع, حجة وخميفة عصم بقولو عز 
أي أن عصاااااايان  (ٕٓ ((ٖٖة, عمااااااران  چ   ڳڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ    ڑ  ڑچ   وجاااااا, 
 اي ىاذه المرحماة عرضاة ألن يصايب وألن يخطا   اإن ( رب, النبوة و ي مرحمة التدريب واإلنسان ةدم  

أخط   ي ىذه المرحمة ال تضربو ب, تصوب لو الخط  كالتمميذ  ي  ترة الدراسة إن أخطا  صاّوب لاو المعمام 
,أما  ي االمتحان  يحاسبو ومعنى غوى يعني لم يصب الحقيقة كما يقولون لمن تاه  ي الصحراء غاو  أي 

 ٕٕٔطااو  چ   ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ېچ ى مرحمااة العصاامة لااذا يقااو, ساابحانو تائااو  اام تاا تي المرحمااة األخاار 

 عندما عصاى ةدم وىاو إنساان عاادي ولايس نباي كماا يقاو, الممحادين   اجتبااه( بداياة لمرحماة النباوة والحاظ 
حاار  العطاا   اام  يااو لمترتيااب مااع التراخااي  ااعدم عناادما كااان إنسااان  ااي مرحمااة التاادريب ماان رباا, المتااولي 

مااام التربيااة اإلعااداد لمميمااة وماان ضاامن إعااداد ةدم لميمتااو أن يماار بيااذه التجربااة  ااي الجنااة لمتربيااة وماان ت
 وليس  ي األرض عندما صار نبيا .

وذكر الطبرساي  اي مجماع البياان أن معناى عصاى ةدم رباو  غاوى أي خاال  ةدم ماا أماره رباو  باو 
ا راا, الشااعر   أمرتاا أمارا جااز ماا  خاب من  وابو والمعصية مخالفة األمر سواء كان األمر واجبا أم ندب

 اا غوى(أخذت  (ٕٔ  عصيتني( وال يمتناع أن يسامى  تاارا النفا, عاصايا كماا يسامى باذلا تاارا الواجاب ((.
 -جياال واشاتباىا –من مادة الغي أي العم, الصبياني الناش  من اعتقاد خاط  ولما كان ةدم ىنا رد أك, 

و مان راو, الشايطان  قاد عبار عان عمماو باا  غاوى( و ساره مان الشاجرة المحرماة نتيجاة لمظان الاذي حصا, لا
بعض المفسرين ب نو الجي, الناش  عن الغفمة والابعض الخار  سارىا بالمحرومياة والابعض الخار بالفسااد 

  ي الحياة .
وعماااى كااا, حاااا,  اااإن الغاااي يقابااا, الرشاااد والرشاااد ىاااو أن يساااما اإلنساااان طريقاااا يوصااامو إلاااى ىد اااو 

( نقياا وم مناا  اي ذاتاو وكاان الوصاو, إلاى المقصاود ولكان لماا كاان ةدم  ومقصده أما الغاي  ياو عادم 
يسااير  ااي طريااع رضااا هللا ساابحانو وكااان ليااذا الخطاا  الااذي أحاااط بااو نتيجااة وسوسااة إبماايس صاافة اساات نائية 

(ال يعني الذنب والمعصية  يو  ي المغة يعني الخروج عن الطاعة وعدم تنفيذ والعصيان من رب, ادم  
 ء كان األمر واجبا أم مستحبا. األمر سوا

وبناء عمى ىاذا  اإن اساتعما, كمماة العصايان ال يعناي بالضارورة تارا واجاب أو ارتكااب محارم با, 
 ضال عن مالحظة أن ىذا الكالم كان  ي مرحمة  (ٕٕ يمكن أن يكون ترا أمر مستحب أو ارتكاب مكروه.

( أن ال ي ك, من  مرة الشجرة د أمر ةدم ( ي الجنة وىي مرحمة اختبار ال تكمي   ا  روجود ةدم  
الممنوعاااة  إناااو إن أكااا, سااايخرج مااان الجناااة وسااايبمى بالمشاااقة والتعاااب  اااي األرض  خاااال  ةدم ىاااذا األمااار 

(الباارر يطماع اسام المعصاية اإلرشادي الموجو إلياو مان ربا, هللا ورأى نتيجاة مخالفتاو ونجاد أن اإلماام  
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ن مااا ىااذا كمااو تطااوع ولاايس بمفااروض ... ولكنيااا معصااية ألنااو عمااى مخالفااة المسااتحبات حيااث يقااو,    وا 
( أن رولااو تعااالى وذكاار اإلمااام الرضااا   (ٖٕ يسااتحب إذا عماا, الرجاا, عمااال ماان الخياار أن ياادوم عميااو(.

إنما ظن أن هللا عّز وج, ال يضيع عميو .ٚٛاألنبياء  چ ڳ  ڳچڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  وج,
أي ضايع عمياو رزراو ولاو ظان  ٙٔالفجار  چ  ۀ  ۀ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ   ںچ رزرو أال تسمع راو, هللا عاز وجا, 

أي أن  چڳ  ڳچ ڍ  ڌ  ڌ  إذن  قولاااو تعاااالى  (ٕٗ أن هللا تباااارا وتعاااالى ال يقااادر عمياااو لكاااان راااد كفااار.
يااونس لمااا خاارج ماان بمااده مغاضاابا لقومااو ظاان أن هللا لاان يضاايع عميااو باا, سيوسااع عميااو ويبدلااو ببمااده مكانااا 

 ٚٛاألنبياااء  چ ۀ  ٹ  ٹ       ڻ  ڻ  ں     ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳچ تعااالى  أ ضاا, منيااا باادلي, رولااو

يريد منو سبحانو تنفيس كربتو وتنفيس الكربة ال يكون إال بصفة القدرة لو  كي  يستقيم المعنى لو رمنا  لن 
مان هللا  إذن المعنى لن يضيع عميو ألنو يعمم أنو رساو, (ٕ٘ يقدر عميو بمعنى أن هللا ال يقدر عمى يونس.

وأن ربااو لاان يسااممو ولاان يخذلااو ولاان يتركااو  ااي ىااذا الكاارب والممحاادين والزنادرااة ينظاارون إلااى اليااة نظاارة 
سطحية  يقولون   كي  يظن ياونس أن هللا لان يقادر عمياو وىاذا الفيام ناشا  عان جيا, ىا الء باساتعماالت 

چ      عمياو ولاذلا راا, سابحانو  المغة  ميس المعنى ىنا من القدرة عمى الشيء والسيطرة, ب, معنااه ضاّيع
. أي ضاايع عميااو معنااى راادر وكااذلا ٚالطااالع  چ   ڎڌ  ڎ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچچ   چ  چ    ڃ    ڃ  ڃ  ڃ

. ورولااو تعااالى أن لاان نقاادر عميااو  أن( ىااذه مخففااة ماان ٖٓاإلسااراء  چ چچ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦچ ڤ  ڤ  رولااو 
 يااونس كااان يظاان انااو رااد أدى كاا,  (ٕٙ عميااو. ال قيمااة وتقاادير الكااالم ظاان أنااو لاان نقاادر عميااو أي لاان نضاايع

رسالتو بين رومو العاصين ولم يترا حتى األولى  ي ىذا الش ن  مو تاركيم وشا نيم  اال شايء عمياو ماع أن 
األولااى ىااو بقااا ه بياانيم والصاابر والتحماا, والتجمااد  معمياام ينتبيااون ماان غفمااتيم ويتجيااون إلااى هللا عااّز وجاا, 

مااا األرض عماام أن هللا لاان يضاايع عميااو وسااو  ينشاار دعوتااو  ااي بااالد  يااونس عناادما أراد المياااجرة ماان ت
أخرى  ترا الواجب  المعصية ىنا ليست مطمقة ب, نسبية لذلا اعتر  بتقصيره وتوجو إلى هللا وأنجااه مان 

والغضب ىنا عمى رومو وليس با   حين خروج يونس  ع( من بماده  (ٕٚ ذلا المكان الضيع بطن الحوت.
كاان يادعوىم إلاى اإليمااان  يكفارون حتاى أصاابو ضاجر ماانيم  خارج عانيم إلاى بماد ةخاار  مغاضابا لقوماو إذ

ورااا, الاارازي ال يجااوز صاار  المغاضاابة إلااى هللا تعااالى الن ذلااا صاافة ماان يجياا, كااون هللا مالكااا ل ماار 
ينو والنيي والجاى, با  ال يكون م منا  ضال عن أن يكون نبيا ومغاضبتو لقومو كانت غضبا  . وأنفة لد

وذكاار أبااو حيااان ورااو, ماان رااا, مغاضاابا لربااو يجااب طرحااو إذ ال يناسااب منصااب  (ٕٛ وبغضااا لمكفاار وأىمااو.
ونقادر ىناا ليسات مان القاادرة با, مان القادر وذكار الفخار الاارازي مان ظان عجاز هللا  ياو كااا ر وال  (ٜٕ النباوة.

م ا وروي اناو دخا, ابان خال  انو ال يجوز نسبة ذلا إلى ةحاد الما منين  كيا  إلاى األنبيااء عماييم الساال
عباس عمى معاوية  قا, لاو معاوياة   لقاد ضاربتني أماواج القاران البارحاة  غررات  يياا  مام أجاد لاي خالصاا 
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إال با  قا,  وما ىي ؟ را,  يظن نبي هللا يونس أن لن نقدر هللا عميو؟  قا, ابن عباس  ىذا من القدر ال 
  (ٖٓ من القدرة.

يوس   چ       ڦ  ڦ  ڦڦچ ڤ  ڤ   لو عز وج,  ي يوس   ع(  وذكر اإلمام الرضا  ع( أما رو 
 إنياااا ىمااات بالمعصاااية وىااام يوسااا   ع( بقتمياااا إن أجبرتاااو  لعظااام ماااا داخماااو  صااار  هللا عناااو رتمياااا  ٕٗ

وىام  (ٖٔ يعني القت, والفحشااء يعناي الزناا.  يوس  چ  چ     چ   ڃ  ڃ  ڃچ والفاحشة وىو رولو تعالى  
ڤ    ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڤ  ڤچ  واتجاو إلياو بنيتاو ولام يفعماوا راا, تعاالى  بالفع, ييم بو ىما رصده

يااذا كم  كفياام هللاا والمالحااظ  ااي  ٔٔالمائاادة  چ  أي عزمااوا واتجياات نيااتيم إلااى حااربكم والتعاادي عماايكم  وا 
عاراض ومقاوماة واليام ىاو حاد الانفس بالشا يء رولو تعالى ىمت بو   ىم عزم وتصاميم وىام بياا ىام تارا وا 

أما أن ي تيو اإلنسان أو ال ي تيو ومن رحمة ربنا بخمقو أن من ىم بسيئة وحد تو نفسو أن يفعميا ولم يفعميا 
  (ٕٖ كتبت لو حسنة.

وذكار الطبرساي أن الياام  اي المغاة عمااى وجاوه منياا العاازم عماى الفعا, ومنيااا خطاور الشايء بالبااا, 
قااو, القائاا,  يمااا يشااتييو ويمياا, طبعااو إليااو ىااذا أىاام وان لاام يقااع العاازم عميااو , ومنيااا الشاايوة ونياا, الطباااع ي

ذا كانت معاني اليم  ي الفقو مختمفة يجاب أن ينفاى عان نباي  األشياء إلي و ي ضده ليس ىذا من ىمي وا 
( ماااا اليمياااع  باااو وىاااو العااازم عماااى القبااايح ألن الااادلي, راااد د, عماااى أن األنبيااااء ال يجاااوز هللا يوسااا   

 ا ماسواه من معاني اليم ألن ك, واحد من ذلا يميع بحالو .  المعاصي والقبائح عمييم وأجزن
  ٕٗيوساا   چ     چ  چ  چ  چ      ڦ  ڦ  ڦڦچ ڤ  ڤ  ورااد اختماا  العمماااء  ااي رولااو تعااالى 

عمااى رااولين أحاادىما   أنااو لاام يوجااد ماان يوساا  ذنااب كبياار وال صااغير , والخاار أنااو وجااد منااو العاازم عمااى 
ت بمخالطتااو عاان عاازم ورصااد وتصااميم عزمااا جازمااا عمااى الفاحشااة أي ىّماا(ٖٖ القباايح  اام انصاار  عنااو . 

اليصاار يا عنياااا صااار  بعاااد أن اسااتحكمت مااان تغميااع األباااواب وىااّم بياااا أي مالاات نفساااو إلييااا بمقتضاااى 
طبيعااة البشاار اااا حاشااا إليااو اااا وحد تااو بااالنزو, عنااد رغبتيااا حااديث نفااس دون عاازم ورصااد  بااين اليمااين  اارع 

 كبير . 
(  كاان مييئاا ليناا, وطارا مان أن بعاض الرواياات التاي تازعم أن يوسا    من ىنا يمكان القاو,

امااارأة العزياااز زليخااااا , وخماااع  يابااااو عااان بدنااااو , وعباااارات أخاااارى الصاااحة ليااااا أصاااال  يااااذه أعماااا, األ ااااراد 
( ال عالرة لو باالتصا, الجنسي ب, كان المنحر ين غير األتقياء وىم ك, من امرأة العزيز . ويوس   

ضاارب احاادىما لوخاار و  زليخااا ىّماات بضااربو لعاادم حصااوليا عميااو وىاام يوساا  كااان د اعااا  تصااميما عمااى
 عن نفسو وعدم التسميم لمطالب زليخا واألدلة عمى ذلا   
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. إنو حجة هللا سبحانو وتعالى وال يجوز لو الزنا لعممو بالعذاب الذي يستحقو الزاني  ضاال عماا ةتااه هللا  ٔ
 فياء  ي العذاب وصيانة النفس عن األدناس .من ةداب األنبياء وأخالع األص

( . أن النبوة مانعة لو من ارتكاب الفواحش واألخطاء  ضاال عان العصامة التاي يتمتاع بياا يوسا    ٕ
 يي المط  من رب, هللا عّز وج, باالمتناع عن المعاصي و  العصمة ىي المط  الاذي يختاار عناده 

 التنزه عن القبائح واالمتناع عن  عميا .
( إنمااا أن داود   ((ٕٗص  چ   ې  ى  ى  ۅچ (  ااي رولااو تعااالى ذكاار اإلمااام الرضااا  و 

  ڌچ  ظن أن ما خمع هللا عّز وج, خمقا ىو أعمم منو  بعث هللا عّز وج, إليو الممكين  تسّورا المحراب  قاال
  ڱ      ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ      ڌ  ڌ       ڑ  ڑ  ژچ    ڍ  ڍ   ڈڈ
   ہچ ( عمااى الماادعى عميااو  قااا, .  عجاا, داود  ٖٕااا ٕٕص   چ   ۀ  ۀ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ     ں  ں    ڱ
ولاام يساا , الماادعي البينااة عمااى ذلااا , ولاام يقباا, عمااى الماادعى عميااو   ٕٗص  چ  ھے   ھ  ھ  ھ  ہ   ہ

     ائ  ائچ وجاا,   يقااو, لااو مااا تقااو, ,  كااان ىااذا خطيئااة حكمااو ال مااا ذىبااتم إليااو . أال تساامع رااو, هللا عاازّ 
 ))ٕٙص  چ ىئ  مئ  حئ  جئڎ    ڎ  ي  ي       ائ  ائ  ائ

ومااا ذىبااوا إليااو ماان ا تااراء ىااو كالتااالي  (ٖٗ 
ابااو يصاامي إذ تصااّور لااو عمااى إبماايس عمااى صااورة طياار أحساان مااا ( كااان  ااي محر يقولااون   إن داود  

يكااون ماان الطيااور ,  قطااع داود صااالتو ورااام لي خااذ الطياار  خاارج الطياار إلااى الاادار ,  خاارج  ااي إ ااره  طااار 
الطيار إلااى السااطح  صااعد  ااي طمبااو  سااقط الطياار  اي دار أوريااا باان حنااان  اااطمع داود  ااي أ اار الطياار  ااإذا 

نظر إلييا ىواىا . وكان داود رد أخرج أورياا  اي بعاض غزواتاو  كتاب إلاى صااحبو  بامرأة أوريا تغتس,  مما
أن راّدم أورياا أمااام الحارب  قّدمااو  ظفار أوريااا بالمشاركين  صااعب ذلاا عمااى داود  كتاب إليااو  انياة أن رّدمااو 

 أمام التابوت  قّدمو  ُقِت,  أوريا  تزوج داود بامرأتو .
( اون بصااالتو  اام الفاحشااة  اام القتاا, ,  ضاارب الرضااا  ( التياا ياا الء رااد نساابوا إلااى داود  

نااا إليااو راجعااون , إن الماارأة  ااي أيااام داود   ( كاناات إذا مااات بعميااا أو بيااده عمااى جبيتااو ورااا,  إنااا   وا 
(  تاازوج ُرتِاا,  ال تتاازوج بعااده أباادا وأو, ماان أباااح هللا عااّز وجاا, أن يتاازوج بااامرأة ُرتِاا,  بعميااا كااان داود  

 ا لما ُرِت, وانقضت عدتيا منو .بامرأة أوري
وبيذا الشك,  إن اليات المذكورة أعاله ال تذكر شيئا تقم, من ش ن ومقام ىاذا النباي الكبيار إذ إن 
خطيئتاااو  اااي إصااادار الحكااام ربااا, االساااتماع إلاااى أراااوا, الطااار  ال ااااني رغااام أن حكماااو كاااان عاااادال وصاااائبا 

ى وىو ال اني  اي إصادار الحكام وعادم التعجا, . وذكار  ( إنما كان لتركو العم, باألولواستغفار داود   
 ( ٖ٘ ( عمم أنا اختبرنا وابتميناه .الطبري  ي تفسيره لوية أن داود  
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  ڇ  ڇچ  چ  چ   چ    ڃ  ڃچ  ((أن رولااو تعااالى  ااي نبينااا محمااد  وذكاار اإلمااام الرضااا  
سماء أزواجو  ي دار الدنيا , وأسماء ( أ إن هللا عّز وج, عّر  نبيو   ٖٚاألحزاب  چ     ڎڌ  ڎ  ڇ  ڇ

ي لااو وىااي زينااب بناات جحااش وىااي  حااداىن ماان ساامِّ أزواجااو  ااي دار الخاارة , وأنياان أميااات الماا منين , وا 
( أسميا  ي نفسو ولام يباده , لكايال يقاو, أحاد مان المناا قين أناو راا, يومئذ تحت زيد بن حار ة ,  خفى  

  ڇ  ڇأميات الم منين , وخشي رو, المناا قين ,  قاا, هللا     ي امرأة  ي بيت رج, أنيا إحدى أزواجو من
ن هللا عاّز وجا, ماا تاولى تازويج أحاد مان خمقاو إال تازويج حاواء مان  چ    ڎڌ  ڎ  ڇ  ڇ يعني  اي نفساا وا 

. و اطمة مان عماي  ٖٚاألحزاب  چ    چ   ڍ  ڍ   ڈ  ڈ  ڌچ ( بقولو ( وزينب من رسو, هللا  ةدم  
 مت   بكااى عمااي باان محمااد باان الجياام  قااا, يااا باان رسااو, هللا أنااا تائااب إلااى هللا عااّز ( .  قااا, اباان الصاا

    (ٖٙ وج, من أن أنطع  ي أنبياء هللا  عمييم السالم( بعد يومي ىذا إال بما ذكرتو .
ولقااد أساايب المفساارون  ااي تحمياا, ىااذه اليااة وتسااامح بعضاايم  ااي التعبياارات  جعاا, أعااداء الاادين 

( أن الااذي أخفااى  ااي نفسااو ىااو أنااو إْن اسااير مانقاا, عاان عمااي باان الحسااين  يطعنااون بااو , وأصااّح التف
طمقيا زيد خشي الئمة الناس أن يقولوا أمره بطالريا  م تزوجيا وري,  إن الذي أخفااه  اي نفساو ىاو أن هللا 
  سبحانو أعممو أنيا ستكون من أزواجو وأن زيادًا سايطمقيا  مماا جااء زياد وراا, لاو أرياد أن أطماع زيناب راا,

لاو أمساا عميااا زوجاا  قااا, سابحانو لاام رمات أمسااا عمياا زوجااا وراد أعممتااا أنياا سااتكون مان أزواجااا . 
وىذا الت وي, مطاابع لاتالوة الياة وذلاا أناو سابحانو أعمام أناو يبادي ماا أخفااه ولام يظيار غيار التازويج  قاا, 

    (ٖٚ زوجناكيا .
نسااا نية وكااذلا كاناات وساايمة ماا  رة لتيااديم بناااًء عمااى ىااذا  ااإن ىااذه المساا لة كاناات مساا لة أخالريااة وا 

 سّنتين جاىميتين خاطئتين وىما االرتران بمطمقة االبن المتبنى والزواج من مطمقة عبد معتع . 
( مجموعاااة مااان األسااائمة حاااو, و اااي رواياااة أخااارى أن المااا مون العباساااي سااا , اإلماااام الرضاااا  

 ي البحث نحو س الو عن رو, إبراىيم الخميا, عصمة األنبياء  عمييم السالم( ن خذ منيا ما لم نذكره سابقا 
   )    قااا, الرضااا    ٕٙالبقاارة  چ   ٿٿ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ    ٹ  ٹپپ    پپ    ڦچ  ,    )

( أني متخذ من عباادي خمايال إن سا لتني أحيااء الماوتى إن هللا تبارا وتعالى كان أوحى إلى إبراىيم   
أنو ذلا الخمي,  قا, رب أرني كي  تحي الموتى را, أو لام تا من أحييت لو ,   ورع  ي نفس إبراىيم  ع( 

رااا, بمااى ولكاان ليطماائن رمبااي عمااى الخمااة,  اخااذ إبااراىيم أربعااة ماان الطياار  قطعياان رطعااا صااغارا  اام جعميااا 
 . (ٖٛ عمى جبا, مختمفة  م دعاىن   تين سعيا إليو((

اء ولاايس اإلحياااء بذاتااو أي ( يساا , عاان كيفيااة إحياااء المااوتى ؟ أي عاان عمميااة اإلحياا ااإبراىيم  
 أنو أراد  كرة الكيفية التي تكون عمييا عممية اإلحياء لكنو ال يعر  عمى أية صورة تكون. 
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 (ٜٖ ويذكر الطبرسي الخال   ي سبب س ا, إبراىيم عمى وجوه عدة          
باراىيم هللا  قاا, إنو رأى جيفة تمزريا السباع  ي ك, منيا ساباع البار وساباع الياواء ودواب البحار  سا , إ .ٔ

 يا رب رد عممت إنا تجمعيا من بطون السباع والطير ودواب البحر   رني كي  تحيييا ألعاين ذلا.

بّشاار إبااراىيم  ع( باا ن هللا رااد اتخااذه خماايال وأنااو يجيااب دعوتااو ويحيااى  -وساايمة االتصااا, –إن الممااا  .ٕ
 عوتو واتخذه خميال. الموتى بدعائو  س , هللا أن يفع, ذلا ليطمئن رمبو ب نو رد أجاب د

منازعة نمرود إياه  ي اإلحياء إذ را, إنا أحيي وأميات  وأطماع محبوساا ورتا, إنساانا  قاا, إباراىيم لايس  .ٖ
 ىذا بإحياء  م را, يا ربي أرني كي  تحيي الموتى ليعمم نمرود ذلا .

و, الخاواطر إنو أحب أن يعمم ذلا عمام عياان بعاد أن كاان عالماا باو مان جياة االساتدال, والبرىاان لتاز  .ٗ
 ووسوسة الشيطان.

(ىنااا لاام يخااال  هللاا باا, إنااو طمااب الر يااة والشاايود عيانااا لكيفيااة حصااو, البعااث ال  ااإبراىيم  
 (.البعث نفسو وىذا ال يخال  عصمة إبراىيم  

القصااص  چ   ڇڇ  ڇ   ڇچچ  چ  چ    ڃ    ڃ  ڃچ رااا, الماا مون  اا خبرني عاان رولااو تعااالى  
( دخ, مدينة مان مادائن  رعاون عماى حاين غفماة مان أىمياا وذلاا سى  ( إن مو ,  قا, الرضا  ٘ٔ

باااين المغاااارب والعشاااااء  وجااااد رجمااااين  ييااااا يقتااااتالن احااادىما ماااان شاااايعتو والخاااار عاااادو لااااو  قضااااى موسااااى 
  ٘ٔالقصاص  چ   ڇڇ  ڇ   ڇچ  چ  (عمى العدو بحكم هللا تعالى   وكزه(  ماات. أماا رولاو تعاالى .

( من رتمو عدوه.  قا, الم مون  ما معنى رو, الرجمين ال ما  عمو موسى   يعني االرتتا, الذي ورع بين
( يقاااااو,   إناااااي ,  قاااااا, الرضاااااا   ٘ٔالقصاااااص/  چ  ڑ      ڑ  ژچ        ڍ  ڍ  ڈچ (موساااااى  

وضعت نفسي غير موضعيا بدخولي ىذه المدينة .أما رولاو    ااغفر لاي (( أي اساترني مان أعادائا حتاى 
أي أن األمار الااذي وراع القتاا, بساببو ماان عما, الشاايطان أي حصا, بوسوسااة  (ٓٗ ي .ال يظفاروا باي  يقتمااون

 الشيطان  عم, المقتو, من عم, الشيطان وىو بذلا يستحع القت, ألنو مخال   .
( إناي ظممات نفساي عماى سابي, االنقطااع والرجاوع إلاى هللا تعاالى واالعتارا  إما رو, موسى  

حيااث حاارم نفسااو ال ااواب المسااتحع بفعاا, الناادب.  اااغفر لااي لاايس   بالتقصااير عاان أداء حقااوع نعمااو أو ماان
نما لتقصيره  ي االستغفار والتوبة يسمى  ي المغة غفرانا  ومن المسمم بو  (ٔٗ عمى معصية منو حاشا هللا وا 

( لاام يصاادر منااو ذنااب ىنااا , باا, تاارا األولااى  كااان ينبغااي عميااو أن يحتاااط لاائال يقااع  ااي أن موسااى  
 ستغفر ربو وطمب منو العون . مشكمة ولذلا  إنو ا

( ومن ربي, ترا األولاى ال أك ار إذ كاان عمياو أن يحتااط ربا, أن إذن ما صدر من موسى ه 
يضرب القبطي  مم يحتط   ورع نفسو  اي مشااك, ونعار  أن تارا األولاى ال يعناي أناو عما, حارام ذاتاا با, 
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 قاا, الما مون  (ٕٗ   لذلا العم,.ي دي إلى ترا عم, أىم  وأ ض, دون أن يصدر منو عم, مخال  ومنا
   جزاا هللا عن أنبيائو خيرًا يا أبا الحسن .

,  قاااا,  ٜٔالشاااعراء  چ حت  جت  يب  ائ  ائ  خب  حبچ  ماااا معناااى راااو, موساااى لفرعاااون لماااا أتااااه   
(  إن  رعااون رااا, لموسااى لمااا أتاااه  و عماات  عمتااا التااي  عماات وأناات ماان الكااا رين( بااي , رااا, الرضااا  
 ( ٖٗ عن الطريع بوروعي إلى مدينة من مدائنا .ٕٓالشعراء  پ چ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ ٱ   موسى 

والطبري يذكر عدة احتماالت  ي تفسير ىذه الياة     أي  عماُت ىاذه الفعماة وأناا مان الجااىمين لام 
أعماام ب نيااا تبمااغ القتاا, , ورياا,   معناااه ماان الناسااين عاان أبااي زيااد , ورياا, ماان الضااالين عاان العماام باا ن ذلااا 

نما وراع مناي خطا  ي دي إل ى رتمو عن الجبائي , وري, من الضالين عن طريع الصواب ألني ما تعمدتو وا 
  (ٗٗ كمن يرمي طائرا  يصيب إنسانا , وري, من الضالين عن النبوة أي لم يوح إلي تحريم رتمو ((.

( وىنااا كاالم طويا, باين المفسارين عماى الماراد مان كمماة الضاالين الاواردة  اي تعبيار موسااى  
نااو كمااا نعماام ال مجااا, ألن تكااون لمنبااي سااابقة سااوء ىااذا رباا, مرحمااة النبااوة ألنيااا تزلااز, مورعااو  ااي أ كااار أل

عامااة الناااس . ويبقااى اليااد  ماان بع تااو نارصااا ا ولااذلا  ااإن العصاامة  ااي األنبياااء الزمااة حتااى رباا, زمااان 
ضا,( ىنا ىو كونو أخط  نبوتيم ىذا من جية ومن جية  إن ك يرا من المفسرين يعتقدون أن المراد من  ال

 ي الموضوع أي أن موسى كانت ضربتو لمرج, القبطي ال بقصاد القتا, ا با, لكاي يحماي المظماوم ويادا ع 
عنااو , ولااام ياادر أناااو ساات و, ضاااربتو إلاااى اإلجياااز عمياااو ورتمااو ,  بنااااًء عماااى ذلااا  اااإن الضااا, ىناااا معنااااه 

  الغا ,( عن العاربة التي أدى عممو إلييا .
ساارين أن المااراد ماان ذلااا أنااو لاام يكاان أي خطاا   ااي رتاا, القبطااي الظااالم ألنااو كااان ورااا, بعااض المف
( يريد أن يقو,   أنو لم يدر أن عارباة عمماو ساتكون عماى ىاذا الوجاو , وأناو مستحقا ا ب, إن موسى  

 ال يستطيع البقاء  ي مصر وعميو أن يخرج بعيدا عن وطنو . 
ورية  ي تعبيره جوابا عمى كالم  رعاون ,  قاا, ( استخدم التوذكر بعض المفسرين أن موسى  

كالماا ظاااىره أنااو لاام يعاار  طريااع الحاع  ااي ذلااا الزمااان ا لكاان هللا عّر ااو إيااه ووىااب لااو حكمااًا  جعمااو ماان 
المرساامين إال أنااو كااان يقصااد  ااي الباااطن أنااو لاام ياادر أن عممااو حينئااذ سااي دي إلااى ىااذه النتيجااة ماان الجيااد 

 ( ٘ٗ أص, عممو كان حقًا ومطابقًا لقانون العدالة .والعناء واضطراب البا, مع أن 
چ (( وكذلا رولو تعالى  اي نبيناا محماد  وبيذا يكون التفسير األخير موا قًا لحديث الرضا  

  ٚالضاااحى   چ ڇ  ڇ   ڇ  چ   أي ألااام يجااادا وحيااادًا  اااعوى النااااس إلياااا  ٙالضاااحى  چ  ڑ  ژچ    ڍ
(  إنو من المحا, بمكان أن نرتضاي مية لنفس رسو, هللا  يعني عند روما ,  سورة الضحى رد نزلت تس

(  ااي رولااو تعااالى بغايااة إخراجااو ماان العصاامة ووصاامو بجرياارة الكفاار مقولااة نساابة الضاااللة إلااى الرسااو,  
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التي تعاد أكبار م مباة يمكان أن تمصاع بإنساان , حياث اتفاع بعاض المفسارين عماى أن القاو, بالضااللة  اي 
كفر الرسو, رب, البع ة اإذ يعتقدون أنو كا ر  ي أو, األمر ,  م ىاداه هللا ىذا الموضع ىو تنصيص عمى 

 (ٙٗ وجعمو نبيًا ((
إن الااذين اعتنقااوا ىااذا المنحااى الكمبااي إذ يقااو,  وجاادا ضاااال ( يعنااي كااا را ماان رااوم ضااال,  يااداا 

ري لمفردة الضاللة إن ىذا التوجيو التفسي (ٚٗ لمتوحيد ووا قو عمى ىذا الرأي السدي بال تردد أو إعادة نظر.
 ي الية الكريمة يمكان أن يقارأ بوجياة نظار أخارى  تحميمياة إذ نجاد أن داللاة الضااللة  اي ىاذا الماوطن ال 
يراد منيا داللة الكفر كما يزعم بعاض المفسارين مماا يفضاي إلاى القاو, با ن داللاة ساياع الياة ىيناا يحما, 

لمييمنة عمى السورة المباركة إنما ىي مدح و ناء عمى داللة التوبي,  ي طياتو ا ب, نرى أن داللة السياع ا
( مان أن داللاة الضااللة  اي الياة تعناي  ضاااًل ( . ويعضد ىذا ما ذكاره اإلماام الرضاا  رسو, هللا  

 (ٛٗ  ي روم ال يعر ون  ضما  يداىم هللا إليا(
لااة اإلمااام الرضااا ورااد تنبااو الاادكتور ساايروان الجنااابي إلااى أن إعااادة النظاار  ااي اليااة عمااى و ااع مقو 

   يقدح  ي الذىن مممحًا دالليا جديدا يمكن االعتماد عميو  ي  تبرئة الرساو, األعظام ) مان تيماة )
الضاااللة ذلااا باا ن لفظااة  ضااااًل( رااد أعطاات معنااى اساام المفعااو, ولاايس اساام الفاعاا, وأن ىااذه المفظااة ممااا 

  رأيت رجاًل ضااًل عن الطريع أي ورع عميو  تشترا  ييا الداللتان داللة المفعو, وداللة الفاع, نحو رولنا
الضااال,  ياااو اساام مفعاااو, . وتقاااو, رأياات رجاااال ضااااًل لمنااااس أي يقاااوم بضاااللة النااااس  يااو مضاااّ, وبياااذا 

( ىااو المطيااع  ااييم ينكشاا  المعنااى الااذي يااد, عمااى أن رااوم الرسااو, ىاام الضااالون حقيقااة وأن الرسااو,  
( التااي ة  الضاااللة( يسااند اإلراارار بمقولااة الرضااا   ضااال عاان ذلااا  ااإن المعطااى المعجمااي لمفظاا( ٜٗ .

أساااندت الضااااللة لمنااااس إذ ورد  اااي بطاااون المعااااجم العربياااة أن مااان دالالت لفظاااة  الضااااللة( ىاااي الخفااااء 
( ٔ٘  يقااو, الخمياا,  وماااء ظاا, يكااون تحاات الصااخرة ال تصاايبو الشاامس( (ٓ٘ والتااواري والغيبااة عاان األعااين .

وبياذا يكاون اإلنساان الضاا, ىاو االنساان المخفاي  (ٕ٘ ن األعاين (ويقا,   ض, الشايء إذا خفاي وغااب عا
ذكره المنسي اسمو اليعر و إال القمي, من الناس وال ييتدي ك ير منيم إليو ولو كان ىذا ىو المقصود يكون 

وىاذا ىاو معناى الضااللة  (ٖ٘ معناه أنو سبحانو ر ع ذكره وعّر و بين االناس عندما كان خاماًل منسيًا اسمو(
(  ي الية وليس ضاللة الرسو, بمعنى عدم ىدايتو لمحاع وأناو كاا ر مضا, ابا, نسوبة إلى الرسو,  الم

( من حيث اليعر و الناس ولم ييتدوا إليو إال بتعري  هللا إليو  ضاللة الرساو, نسبة الضاللة إلى النبي  
 (ٗ٘ ىو عدم معر تو من الناس وضاللة الناس ىي عدم اىتدائيم إلى الرسو, نفسو .

( وتفسيراتو مح, نظر مان ربا, العممااء والمفسارين  قاد وبيذا تكون جميع أروا, اإلمام الرضا  
اعتمدوا عمى تحميمو ليذه اليات ود ع الشبة عن األنبياء وضمنوا كتبيم بيا دون أن يذكروا ذلا . ومن لم 
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با, الاوحي وبعاده وحاشاا يضمنيا  ي كتبو تجده ينظار إلاى ظااىر الانص  قاط  يقاو, بعاد عصامة األنبيااء ر
 هللا.

تحد ت األندية والمجالس عن روعة د اعو عن األنبياء  عمييم السالم( وعان الفكار اإلساالمي  اي 
منااااظرات عديااادة كانااات الغمباااة لحفياااد رساااو, هللا الم ياااد مااان ربااا, هللا عاااّز وجااا, واحتجاجاتاااو الشاااديدة عماااى 

 ىب .المفسرين والعمماء والفالسفة من مختم  األديان والمذا 

 خاتمة البحث
  ي نياية المطا  مع بح نا البد لنا من تسجي, أىم النتائج التي توص, إلييا البحث وىي   

ان العصاامة حالااة معنويااة توجااد  ااي اإلنسااان بفضاا, هللا ساابحانو وتعااالى  ااال تكااون كساابية وال تحصاا,  .ٔ
,وبفعاا, منااو كمااا باالكتساااب ولمااا كاناات ىااذه الحالااة بفضاا, هللا عااز وجاا, وبرحمااة منو,وبفضاا, ولط 

عباار عمما نااا  ااال بااد ماان مجاايء دلياا, ماان رمياا, يكشاا  عاان وجودىااا  ااي المعصااوم,ولذا ال تقباا, دعااوة 
العصمة من أي احد إال أن يكون ىناا ما يدعميا كنص رراناي او معجازة يجريياا هللا سابحانو وتعاالى 

 عمى يد ىذا المدعي لمعصمة. 

, ىاي العصامة  اي األوامار والنواىي,والعصامة  اي تكسب العصمة  اي منيجياة ىاذا البحاث أرباع مراحا .ٕ
بالغاو , والعصامة  اي تطبياع الشاريعة , وأخيارا العصامة عماى مساتوى الشا ون الحياتياة  تمقي الوحي وا 

 العادية.

إن حي ية صياغة النسج الخطابي القرةني المزمع  يو اتيام األنبياء  عمييم السالم( بعدم العصامة ياد,  .ٖ
الرسااا, واألنبيااااء بريئاااون مااان الاااتيم الموجياااة إلاااييم ساااواء أكانااات الحي ياااة  داللاااة الشاااا  يياااا عماااى أن

الخطابية تكمن  اي األساموب الباارع الساتعما, المفاردة أم  اي كيفياة توظيا  الداللاة التاي يسااع الانص 
ماان مقااررات نحوياااة كالحااذ  أو الت وياا,  فاااي كاا, وجااو صاااياغي لخطاااب الاانص  ماااة ممكاان إسااانادي 

 تامة لمقو, بعصمة األنبياء  عمييم السالم( بال تردد .  يوص, المتمقي إلى رناعة

إن الاااذين راااالوا بعااادم عصااامة األنبيااااء إنماااا نظاااروا إلاااى ظااااىر الااانص المقااادس  حساااب دون أن يكمفاااوا  .ٗ
أنفسيم إطالة النظر  يو أو إعادة رراءتاو بتا ن وروياة  كاانوا باذلا مخاالفين لمضامون القرةناي نفساو ولام 

( وال عمى األحاديث المتواترة عن األئمة  عمييم السالم( اليداة الاذين و,  يعتمدوا عمى أحاديث الرس
 ىم عد, القران .

أعمام أىا, زماناو , وراد اعتار  بعمماو كباار عممااء األدياان والماذاىب والمبااده  ( إن اإلمام الرضاا  .٘
عان األنبيااء  يادا ع (  ي مجالس المناظرة التي ىيئيا الم مون و ي غيرىا ,  اانبرى اإلماام الرضاا 
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وعن عصمتيم باالبراىين الواضاحة والقوياة مان خاال, د اع الشابيات التاي أراد بياا الممحادون أن يزلزلاوا 
 الناس من خال, رراءة نصوص القرةن بوجو غير الوجو الحقيقي ليا

 الهوامش
                                                 

 .ٔ( ينظر   عصمة الرسو, محمد ص( من الضاللة   ٔ 
 .ٕٔٔالجامعة   , واألرطاب الالمعة  ي شرح الزيارة ٕٓٔ( ينظر  عقائد السنة وعقائد الشيعة   ٕ 
 .ٖٖٔ/ ٗ( مقاييس المغة   ٖ 
 ( لسان العرب مادة  عصم ( .ٗ 
 .ٓٛٗ( ينظر  المنجد   ٘ 
 . ٜٕٚ, وتفسير الجاللين   ٘ٛ٘/ٕ( ينظر   تفسير ابن ك ير ٙ 

 ( المصدر نفسو.ٚ 
 .ٕٕٓ/  ٓٔ( الميزان  ي تفسير القرةن   ٛ 
 .ٜٗ/ ٚٔ, بحار األنوار  ٕٖٙا ٕٖ٘/ٖ, رسائ, المرتضى  ٜٕ٘/ ٔ( الشا ي  ي اإلمامة ٜ 
 .ٙا  ٘( العصمة  ي الفكر اإلسالمي   ٓٔ 
 .ٕٕٓ( بحوث حو, اإلمامة   ٔٔ 
 .ٛا  ٚ( شرح نيج البالغة   ٕٔ 
 . ٙٙا  ٘ٙ( ينظر   عصمة األنبياء  ي القرةن  ٖٔ 
 . ٚٙٔا  ٙٙٔ/  ٔٔ( تفسير الميزان  ٗٔ 
 .ٜٛٔ/ ٔ( منارب ة, أبي طالب ٘ٔ 

 .ٜٚٔ/  ٔنفسو    ( المصدرٙٔ 
 .ٕٔٓ/  ٔ( المصدر نفسو   ٚٔ 

 ( المصدر نفسو .ٛٔ 
 . ٕٓ, الحديث    ٕٗ/ الباب  ٕٔٙ/ ٘ٙ( بحار األنوار   ٜٔ 
 .ٓٓٔ( من حياة اإلمام الرضا   ٕٓ 
 . ٖٗ/ٗ( مجمع البيان  ي تفسير القرةن   ٕٔ 
 .ٜٕٕ/ٕاسير  وصفوة التف ٕٙ/ٓٔ( ينظر   األم ,  ي تفسير كتاب هللا المنز,  ٕٕ 
 .ٗٓٗ/ٖنور ال قمين    (ٖٕ 
 .ٓٓٔينظر   من حياة اإلمام الرضا  (  ٕٗ 
 .ٕٜٔ/ٖ( تفسير ابن ك ير  ٕ٘ 
 .ٓٙ/ٗ( ينظر   مجمع البيان   ٕٙ 
 .ٙٗٔ/ٓٔ, واألم ,   ٖٖٙ/ٗ( ينظر   نور ال قمين  ٕٚ 
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 .ٕٗٔ/ٕٕ( ينظر   تفسير الرازي  ٕٛ 
 ( ينظر   البحر ٜٕ 
 . ٕٓ٘/ٕ, وصفوة التفاسير    ٕ٘ٔ/ٕٕفخر الرازي   ( ينظر   الٖٓ 
 . ٔٓٔ( من حياة اإلمام الرضا   ٖٔ 
 . ٖٓٔ/ٕٙٓ(  ينظر   صحيح مسمم , كتاب اإليمان الحديث ٕٖ 
 . ٕٕٗ/ٖ(  ينظر   مجمع البيان  ي تفسير القرةن   ٖٖ 
 . ٔٓٔ(  من حياة اإلمام الرضا   ٖٗ 
 ٓٚٗ/ٗ(  ينظر   مجمع البيان   ٖ٘ 
 ٖٓٔا  ٕٓٔ, وينظر   من حياة اإلمام الرضا    ٛٗٔ/ الحديث  ٖ٘ٔا  ٔ٘ٔ/  ٕٓ(  ينظر   األمالي / المجمسي  ٖٙ 
. 
 . ٖٓٙ/ ٗ   مجمع البيان   (  ينظرٖٚ 
 . ٗٓٔ(  من حياة اإلمام الرضا   ٖٛ 
 . ٕٖٚ/ٔ   (  مجمع البيانٜٖ 
 .   ٘ٓٔ(  من حياة اإلمام الرضا   ٓٗ 
 . ٕٗٗ/ ٗ   ن(  مجمع البيأٗ 
 . ٕٕٛ/  ٔٔ(  األم ,  ي تفسير كتاب هللا المنز,   ٕٗ 
 . ٛٗ/ٗ, عيون أخبار الرضا    ٙٓٔ(  ينظر   من حياة اإلمام الرضا   ٖٗ 
 . ٚٛٔ/ٗ   مجمع البيانينظر   (  ٗٗ 
 .  ٕٕٛ/ ٔٔ(  األم ,  ي تفسير كتاب هللا المنز,   ٘ٗ 
 . ٜٜ/ٕٓ, تفسير القرطبي    ٕٖٕ/ ٖٓر الطبري   , تفسي ٜ٘ٔ/ٖٔ(  التفسير الكبير   ٙٗ 
 .ٜ٘ٔ/ ٖٔ( ينظر  التفسير الكبير  ٚٗ 
 ٘, عصمة الرسو, من الضاللة  ي النص القرةني    ٖٔٗ/٘( الصا ي   ٛٗ 
 .ٙ( عصمة الرسو, من الضاللة   ٜٗ 
 ٖٓٗ( مختار الصحاح  ٓ٘ 
 ٓٔ/ٚالعين    (ٔ٘ 
 . ٕٙٚ  عصمة األنبياء  ي القران الكريم ( ٕ٘ 
 المصدر نفسو .( ٖ٘ 
 .ٙ(  عصمة الرسو, من الضاللة   ٗ٘ 

 المصادر:
 القرةن الكريم. .ٔ
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 م.ٜٓٛٔ/ٔاألرطاب الالمعة  ي شرح زيارة الجامعة  شبر,دار الكتاب العربي ,بيروت لبنان,ط .ٕ

 ىا .ٖٓٗٔ, ٕاألمالي , المجمسي , محمد بارر , م سسة الو اء , بيروت , لبنان , ط .ٖ

سااااير كتاااااب هللا المنااااز,   الشااااي, ناصاااار مكااااارم الشاااايرازي,دار األمياااارة لمطباعااااة والنشاااار,بيروت,لبنان األم اااا,  ااااي تف .ٗ
 م . ٜٕٓٓ/ٕط

بحار األنوار الجامع لدرر أخبار األئمة األطياار(  المجمسي,الشاي, محماد باارر,دار أحيااء التااري, العرباي,  م سساة   .٘
 م.ٖٜٛٔ/ٕالتاري, العربي, بيروت,لبنان,ط

 امة  جواد عمي كسار,مطبعة دار الخمود,دمشع د.ت(. بحث حو, اإلم .ٙ

تفسااااااير اباااااان ك ير تفسااااااير القااااااران العظاااااايم(   عماااااااد الاااااادين اباااااان ك ير,منشااااااورات شااااااركة األرراااااام باااااان أبااااااي األرراااااام  .ٚ
 م.  ٜٜٛٔ/ٔ,بيروت,لبنان,ط

 تفسير الصا ي , الفيض الكاشاني , دار الفكر لمطباعة والنشر , بيروت , د . ت . .ٛ

 التفسير الكبير(   خر الدين محمد بن عمر بن الحسين,مطبعة دار الكتب العممية,.بيروت زي تفسير الفخر الرا .ٜ
 م. ٕٓٓٓ

تفسير القرطبي  الجامع ألحكام القران( أبو عبد هللا محمد بن احمد القرطبي,صححو أبو إسحاع اطفيش,دار إحياء  .ٓٔ
 م. ٜ٘ٙٔالتراث العربي,بيروت,

عبد الرحمن بن أبي بكر,وجال, الدين محمد بن احمد   الحمي,طبع ونشر  تفسير الجاللين  السيوطي,جال, الدين .ٔٔ
 مكتبة المالح ,دمشع,سوريا.

تفسير الميزان  الميزان  ي تفسير القران(  الطباطبائي,العالمة السيد محمد حسين,م سسة األعممي  .ٕٔ
 م.ٜٜٚٔ/ٔلممطبوعات,بيروت,لبنان,ط

 ن الموسوي .رسائ, المرتضى   الشري  المرتضى,عمي بن الحسي .ٖٔ
 ىا , ٓٔٗٔ,   ٕالشا ي  ي اإلمامة , الشري  المرتضى,عمي بن الحسين الموسوي , م سسة الصادع ,طيران , ط .ٗٔ
 شرح نيج البالغة ابن أبي الحديدالمعتزلي,تحقيع محمدابوالفض, ابراىيم,دار إحياء الكتب العربية,بيروت. .٘ٔ
 ة,مصر.صحيح مسمم   اإلمام مسمم,مطبعة محمد عمي صبيح,القاىر  .ٙٔ
صفوة التفاسير تفسير القران الكريم(  محمد عمي الصابوني,دار الصابوني لمطباعة والنشر,مكتبة التو يقية,القاىرة  .ٚٔ

 م.ٜٜٚٔ/ٔط
 ٜٕٓٓالعصمة  ي الفكر االمامي  اسماء ابراىيم الساري,بحث منشور  ي مجمة   ص,(,العدد االو,, .ٛٔ
 م. ٜٛٛٔ/ٔسسة االعممي ,بيروت,لبنان,طعصمةاالنبياء  ي القران  الشي, جعفر السبحاني,م   .ٜٔ
عصمة الرسو, من الضاللة  ي النص القراني  سيروان عبد الزىرة,بحث مقدم الى موتمركمية التربية االساسية,جامعة  .ٕٓ

 م.ٕٔٔٓالكو ة 

 .ٜٜٚٔعقائد السنة وعقائد الشيعة صالح الورداني, الناشر تريدنكو, .ٕٔ
 ىآٜٗٔ,  ٕومي , د إبراىيم السامرائي, م سسة دار الرسالة ,طالعين , الفراىيدي , تحقيع   د ميدي المخز  .ٕٕ
 عيون اخبار الرضا ع(  الشي, الماندرزدي,احمد بن يوس ,مطبعة دار األسرة,إيران .ٖٕ
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مجمع البيان  ي تفسير القران الطبرسي,الشي, امين الدين ابو عمي الفض, بن الحسين,دار احياء التراث  .ٕٗ
 ىا.ٜٖٚٔالعربي,بيروت,لبنان

 العرب  ابن منظور,محمد بن مكرم,نشر دار صادر,بيروت .   لسان .ٕ٘
 م .ٜٓٛٔمختار الصحاح , الرازي , دار الرسالة , الكويت ,  .ٕٙ
مقاييس المغة  ابن  ارس,احمد بن  ارس بن زكريا,تحقيع  عبد السالم محمد ىارون,دار  .ٕٚ

 ىا. ٕٓٗٔ/ٕالجي,,بيروت,ط
 م.ٕٚٓٓ/ٔي,بيروت,لبنان,طمنارب ة, أبي طالب ع(  ابن شير اشوب,محمد بن عم .ٕٛ
,  ٔمن حياة اإلمام الرضا , السيد محمد الشيرازي , دار العمقمي  لمطباعة والنشر , مطبعة النج  األشر  , ط .ٜٕ

ٕٓٓٛ . 
 المنجد   مجموعة من الباح ين ,منشورات المجمع العممي المصري,دار الكتب ,مصر.  .ٖٓ
 روسي , دار الرائد العربي , بيروت , لبنان .نور ال قمين , الحويزي , الشي, عبد عمي بن جمعة الع .ٖٔ

 
 

  
 

          


