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 چکیده
های  بحث عصمت انبیا از جمله موضوعاتی است که مباحث زیادی را در میان ارقـه

 ،در عصـمت انبیـا پـس از بعثـت اسـالمیاـرق  تمـاموجود آورده است. اسالمی به
تیمیه عصـمت از بعثت اختالف است. ابن بیا پیشنظر دارند؛ اما در عصمت ان  اتفاق

بـه قا ـل  کنـد؛ بـه ایـن معنـا کـه غ وحـی می، حف  و ابال انبیا را منحصر به دریاات
و سـایر  عصمت مطلق انبیا پیش و پس از بعثت نیست و ارقی بین نبـی اکـرم

  گذارد. انبیا نمی

داند  ت میرا پیرو سنخود تیمیه ابندر این مقاله در پی یااتن این مسئله هستیم که اگر 
تا چه اندازه پایبنـد بـه سـنت ، اوال  اسـتقول، اعل و تقریر پیامبر حجت  ،و از نظر او

مانند عدم حجیت  ؛شود آثاری دارد که باید ملتزم به آنثانیا  دیدگاه او نتای  و  و است
ثالثا  چگونه دیدگاهش را بـا ایـن  ؛ستیزی مطلق سنت، انکار جاودانگی سنت و سنت

االطالق معصـوم نباشـند، اطمینـانی بـه  کند که اگر پیـامبران، علـی لش جمع میچا
 رود. ماند و اایدۀ بعثت از بین می سخنان آنها باقی نمی

 تیمیه، بعثت، سنت، بدعت.عصمت انبیا، ابن ها: کلیدواژه
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 بیان مسئله
 یکـی از ،نبوت از اصول بنیادین ادیان الهـی از جملـه اسـالم اسـت و مطلـق عصـمت

 باشد و انکار آن موجب انحراف از اسالم خواهد شد.  ترین شروط پیامبران می ضروری
هـای زیـادی در میـان  ، از جملـه مسـا لی اسـت کـه چالش بحث در ابعاد عصمت

گذار  ِی تأثیرعالِم سلف تیمیه ابن .وجود آورده است های اسالمی و متفکران مسلمان به ارقه
ویژه  بـه) و انتقـادات شـدید بـه مـذاهب مختلـن ریاتبا نظ ،تسنهای اهل در اندیشه

کـه بـا  مانند حشویه و برخی از اهل حـدیثصمت مطلق انبیا را قبول ندارد و ع (،شیعه
اند، عصـمت را  شـده منکر عصمت مطلق انبیـا و پیـامبر خـاتم 7،دالیلی از قرآن

انبیـا را  ،مواردکند؛ اما در ایر این  ، حف  و ابالغ وحی و رسالت می منحصر به دریاات
چـه نبـی  ؛ حـالش از نبوت و رسـالت و چـه پـس از آنچه پی ؛داند معصوم از گناه نمی

  0سایر انبیا. و چه باشند اکرم
تیمیه در باب عصمت انبیـا و تا ضمن بررسی دیدگاه ابن ،است آن این مقاله درصدد

 بسردازد. نتای  دیدگاه او و نقد و بررسی آن به آثار، لوازم و ،ذکر ادلۀ او

 پرسش اصلی  
و   ویژه پیـامبر خـاتم تیمیه در باب عصمت انبیا و بـهدیدگاه خاص ابنبا توجه به  

قـدها و چه ن و تا چه حد درست است او، ادعای پایبندی او به سنت پیامبر یهادل
 ؟اشکاالتی بر او وارد است

 های فرعی پرسش
تـوان او را پیـرو  تفسیر تـا چـه حـد می تیمیه از سنت چیست؟ با توجه به اینتفسیر ابن 

دانست؟ آثار و نتای  دیـدگاه او چیسـت و چـه نقـدی بـر آنهـا وارد  سنت پیامبر
 است؟ 

                                              
 روح المعانی فی تفسیر الیارآن العظایم، محمود، )آلوسی، .059 -005آیات ،یوسنسوره و  080آیه ،طهسوره تمسک به  . 1

 طه(. 080ذیل آیۀ 
 .759، ص05ج ،مجموعه الفتاوی ان،. هم793-797 ، ص8؛ج  منهاج السنة النبویه احمد، ه،تیمیابن.  2
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 تحقیق یهپیشین
ها و مقـاالت  ، کتابتیمیه و انکار عصمت مطلق پیامبران و پیامبر اکرمدربارۀ ابن

عصمت انبیا  هتیمیه دربارت و ابنسندیدگاه اهلای به  گونه زیادی نوشته شده و هر کدام به
اللـه  آیت ینوشـته ،تیمیه فکرا  و منهجاا   ابن کتاب از جمله ؛اند آنها پرداخته یهو ذکر ادل

عصمت انبیـا از دیـدگاه » ،«سّنتعصمت انبیا از دیدگاه اهل»مقاالت  ،سبحانیجعفر 
تیمیـه و انکـار نابـ» ،، مرکز تحقیقات اسالمی نماینـدگی ولـی اقیـه در سـساه«تیمیه ابن

 «آیۀ تطهیر و دیدگاه سـلفیه»  ، پایگاه جامع ارق، ادیان و مذاهب، «عصمت پیامبر)ص(
نقد آرای سلفیه »بی سادات رضی، بی اثر ،«عصمت انبیا در قرآن»، اسکندریحسن  از

رضا اثر ، «عصمت انبیا از دیدگاه عقل و قرآن»بداشتی،  علی اله اثر ،«در توحید و نبوت
بررسی عصمت انبیا از دیدگاه اخـر »حسن اتحی،  ینوشته ، «عصمت در قرآن »الهی، 

عصمت انبیا از دیـدگاه اخـر «  اریدۀ اروای اصل،اثر ، «رازی و مقایسۀ آن با آرای شیعه
  مهر، لیال اختیاری و...محمد سعیدیاثر ، «رازی

مت پیامبران تیمیه در باب عصمقالۀ حاضر در طرحی نو، ضمن بازخوانی دیدگاه ابن
 و ذکر ادلۀ او، دربارۀ دیدگاه او در باب (در پیش و پس از بعثت ویژه پیامبراکرم به)

رداخته و نقد و آثار، لوازم و نتای  آن پ سنت، چگونگی پایبندی او به سنت پیامبر
 و بررسی کرده است.

 تیمیهعصمت پیش از بعثت از دیدگاه ابن

بر  بعثت واجب نیست. وی معتقد است که مسلمانانعصمت پیش از  ،تیمیهه باور ابنب
معصـومند و  کنند ر آنچه از طرف خدا تبلیغ میتنها د ،ه انبیاک دارند نظراتفاق این مسئله

 مبعـوثپـیش از  ،اینکه نبـیوجوب اما شود؛  به این ترتیب مقصود از بعثت حاصل می
  7نبوت الزم نیست. نماید، چنین چیزی درنیا گناهی  و کندنی خطای ،نبوتبه  شدن

 تیمیهعصمت پس از بعثت از دیدگاه ابن

معتقد است که انبیا حتی بعد از بعثت نیـز معصـوم  0مجموع الفتاویتیمیه در کتاب ابن
                                              

 .752، ص05ج ،مجموعه الفتاوی، انهم ؛797-793 ، ص8ج، منهاج السنة النبویه احمد، ،هتیمیابن.  1
 .759 ص همان،.  2
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شان با بقیه در این است نیستند و با سایر مردم برابرند. او بر این باور است که انبیا تفاوت
ضمن  ؛گراتند دن شتاب داشتند و پیشی میکر در توبهانداختند و  که توبه را به تأخیر نمی

در واقـع عصـمت  ؛د، بلکه معصوم از آن بودنداصرار بر تکرار گناه نداشتن ،اینکه نه تنها
اینکـه گنـاه نکننـد(؛ بنـابراین انبیا از نظر او به این است که توبه را به تأخیر نیندازند )نه 

منتهـا  ؛شـدند بعثـت نیـز مرتکـب گنـاه می از پیامبران حتـی پـس ،تیمیه عقیده داردابن
کردند و هرگز دو گناه را روی  با بقیه در این است که بین دو گناه حتما  توبه می شانتفاوت

 شامل خاتِم  ،شود که این قاعده کردند. از عموم عبارت ایشان استفاده می هم انباشته نمی
سورۀ اـتح تمسـک  8و0ه آیه بویژه اینکه برای استناد کالمش  به ؛شود هم می انبیا
بهتـر  ،کند که داود بعد از توبه قول برخی نقل می ز ا 7،منهاجهمچنین در کتاب  ؛کند می

 بهتـرین ،کند که اگر توبـه پیش از خطا و گناه است و از قول برخی دیگر نقل می از داودِ 
 کرم الخلقمراد  از ا 0؟کرد را به گناه مبتال  نزد خدا نبود، چگونه اکرم الخلق کار
و از گناه، گناه کبیره است و آن گناه کبیره نزد او همان اسـت کـه در  نبی اعظم نیز

  9سورۀ اتح آمده است.یک  هآی

 رسالت تیمیه بر انحصار عصمت در دریافت، حفظ و ابالغدالیل ابن
تیمیه برای ادعای خود به دالیلی تمسک جسته است. برخی از ایـن دالیـل عقلـی و ابن

البته  ؛تیمیه برشمردعنوان دالیل اصلی ابنرا به توان دالیل نقلی نقلی است که میبرخی 
 یبه استدالل رو ،نوعی اما در موارد ذیل به تیمیه به عقل و استدالل عقلی باور ندارد؛ابن

 درصدد اثبات قول خود است. ،سوم با رد قول روااض آورده و در دلیل دوم و
یا رساندن احکام خدا بـه مـردم اسـت و ایـن هـدف بـا دلیل اول: ارض از بعثت انب

  3شود. تأمین می ،عصمت ایشان در مرحله تبلیغ
تیمیه بر این باور است که امامیه که ادعای عصمت مطلق انبیـا دارنـد، ابن :دلیل دوم

 خود در عصمت انبیا اختالف و نزاع دارند. وی در این زمینه به کـالم اشـعری در کتـاب
                                              

 .378، ص8، جنبویهلمنهاج السنه ا، ان. هم 1
 .805، ص7، ج. همان 2
 .039-025، صتیمیه فکرا  و منهجا  ابن جعفر، سبحانی، .  3
 .335، ص0، ج منهاج السنة النبویه احمد، تیمیه،. ابن 4
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در مـورد  گویـد:  داشـتن روااـض چنـین می  اخـتالف هکند که دربار ه میاشار المیاالت
لفـی روااـض آرای مخت ،آیا گناه بر رسول جایز است یا نهکه  عصمت رسول خدا

 اند کـه گنـاه بـر رسـول ارقۀ اول گمان کرده ؛آنها بر دو ارقه شدند ؛ در واقعدارند
دچـار گنـاه  ،گراتن اـداء در روز بدر در جایز است و شاهد آن این است که نبی

چـون وحـی بـر او  ،گناه کند یست؛ بنابراین اگر رسولشد؛ اما بر ا مه گناه جایز ن
شـود و  شود؛ اما ا مه چون بر آنها وحـی نـازل نمی نازل شود، از طرف خدا بخشیده می

ه سهو کننـد و پس بر آنها جایز نیست ک ،ندهست نند و معصومک مال که بر آنها هبوط نمی
گفته شده که قا ل ایـن  ؛گناه جایز است اگرچه بر رسول ؛باهی مرتکب شونداشت
 7.بن حکم استهشام  ،قول

معصیت خداونـد عزوجـل جـایز  د که بر رسولان ارقۀ دوم از آنها گمان کرده
هـای خـدا هسـتند و از  همچنین بر ا مه نیز جایز نیست؛ زیرا همـۀ آنهـا حجت ؛نیست

 0. ندهست لغز  و خطا معصوم
اند، رد  انبیا از توبه از گناه معصوم ،)روااض( را که قا لند وی قول کسانی دلیل سوم: 

امامی از سلن که  و  اللهسّنت رسول ،ا هیچ دلیلی از کتابگوید: آنه کند و می می
 (مثـل رااضـیان و معتزلـه)اهـل هـوا  ،آنها حرف. تنها مبدأ ندارند شان را تأیید کند،قول

هایشـان بیمـاری  کسانی اسـت کـه در دل قولنها آرای ضعیفی از جنس دلیل آهستند و 
 9است.

گویـد:  وی می. بـرد تیمیه بر این باور است که توبه بعد از گناه درجات را باال میابن
کـه  حالی  اهـل نیکـی و تقـوا باشـد؛ در ،جمهور مسلمانان معتقدند که الزم است نبـی

ز گناهان توسط انبیا و توبه از آن گناهان و ارتکاب برخی ا متصن به صفات کمال است
.. تفضل خداوند بـر انبیـا .، مناااتی با مقام نبوت ندارد شود که باعث ترایع درجه نیز می

  3رحمت و مغفرت است. یهواسطبه
                                              

علـی بـن  اشـعری، ) ؛«دهـد این عقیده را به هشـام نسـبت می میاالت االسالمییناشعری در » (؛797، ص8همان، ج ).  1
 (.32میاالت االسالمیین و اختالف المصلین، ص اسماعیل،

 .793صهمان، .  2
 .890، ص0ج جامع الرسائل، احمد، تیمیه،. ابن 3
 .793، ص8، ج منهاج السنة النبویه ،انهم.  4
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گوید: پس چگونه باید انبیا را به وصن توبه توصین کنیم، جز اینکه بگوییم  وی می
در  ،دان که قـرآن و حـدیث و اجمـاع سـلنب 7وجود دارد. در این توبه برای آنها کمالی

  0.تقریر این اصل گواه بر آنهاست
و  و نـوح خـدای تعـالی قصـۀ آدم تیمیه معتقد اسـت کـهابن دلیل چهارم:

که به برخی از آنها در  چنان ؛و ایر اینها را ذکر کرد و موسی و سلیمان داود
: هارمـود 9خداونـد کردیم، اشاره کرده است؛ مـثال رکه توبه و استغفار انبیا را ذک ییآنجا

  3.ر او ببخشوداز پروردگار  کلماتی را دریاات نمود و خدا ب سسس آدم
برم که از تو چیزی بخواهم که  پروردگارا، من به تو پناه میگفت:  که نوح یا چنان

  5.شمکاران بااز زیان ،بدان علم ندارم و اگر مرا نیامرزی و به من رحم نکنی
شود، بر من و پدر و مادرم  پا میگفت: پروردگارا، روزی که حساب بر یا ابراهیم
ز پادا  گناهم را بر من کس که امید دارم رو همچنین گفت: و آن 6؛ببخشایو بر مؤمنان 

برای گنـاه  دان که هیچ معبودی جز خدا نیست؛پس بخداوند سبحان ارمود:  1.ببخشاید
و و نیز ارمـود:  8.ایمان طلب مغفرت کن..مردان و زنان با خویش آمرز  جوی و برای 

گاه که خشمگین رات و پنداشت که ما هرگز بر او قـدرتی نـداریم،  آن ،ذوالنون را یاد کن
و، راسـتی کـه مـن از منزهـی تـ ؛ها ندا در داد که معبودی جز تو نیست ا در دل تاریکیت

مؤمنـان را نیـز او را از اندوه رهانیدیم و آورده کردیم و پس دعای او را بر ؛ستمکاران بودم
ی امکانات متعـّدد بـود داود بندۀ ما را که داراو  همچنین ارمود: 3؛دهیم چنین نجات می

ها را با او مسخر ساختیم  کننده به سوی خدا بود. ما کوه آری او بسیار بازگشت .به یاد آور
و داود ارمـود:  ر جـایی دیگـرد 72.کردنـد مدادان خداوند را نیایش میکه شامگاهان و با

                                              
 .355ص . همان،  1
 .350ص . همان،  2
 .73،آیهبقرهسوره .  3
 .350، ص8، ج منهاج السنة النبویه ،انهم.  4
 .33آیه ،هودسوره  . 5
 .30، آیهابراهیمسوره .  6
 .28، آیهشعراءسوره .  7
 .09آیه ،محمدسوره .  8
 .23-22آیات ،انبیاءسوره .  9

 .03-02، آیاتصسوره .  10
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است و به رو در ااتاد پس از پروردگار  آمرز  خو ؛ایم نست که ما او را آزمایش کردهدا
ما تقرب و ارجـامی  را بخشودیم و در حقیقت برای او پیش و توبه کرد و بر او این ماجرا

دی جسـو قطعا  سلیمان را آزمـودیم و بـر تخـت او در ادامه ارمود:  7؛خو  خواهد بود
گفت: پروردگارا مرا ببخش و ملکی به من ارزانی دار که  و بیفکندیم؛ پس به توبه باز آمد

  0.ای یقت تویی که خود بسیار بخشندهحق در ؛کس را پس از من سزاوار نباشد هیچ
کـه قا لنـد بـه ) سنت و جماعت راا مه و اهل گوید: اما مذهب سلن و تیمیه میابن

آیات قرآن که داللت بر آن در  (،کند ۀ انبیا از گناهان داللت میوباینکه کتاب و سّنت بر ت
آمـده کـه  ی اکـرمموسـی اشـعری از نبـکـردیم. در صـحیحین از ابـوذکـر  دارند
بر من خطا، نادانی و اسراف در امور را ببخش بار خدایا کرد:  چنین دعا می پیامبر

جـدی، شـوخی،  هـایمعصـیتیا و ببخش آنچه را تو داناتر از من به آن هستی. بار خدا
ه، شته، آیندا گناهان گذبر من ببخش. بار خدای ،خطا و عمدی و هر آنچه را نزد من است

  9.پنهانی و آشکار را بر من ببخش

تیمیه با این دالیل درصدد است تا ثابت کند که انبیا تنها در دریااـت، ابننتیجه آنکه 
دیگر ممکن است به گناه آلوده شـوند و  حف  و ابالغ وحی عصمت دارند؛ اما در موارد

 توبه کنند. 

 تیمیهنقد و بررسی دالیل ابن
عنوان راهنمایان مردم از طرف پروردگار، اگر دچار خطـا و پاسخ به دلیل اول: پیامبران به

؛ بنـابراین   رود دهند و هدف بعثـت از بـین مـی لغز  شوند، اعتماد مردم را از دست می
 ؛شـود بعثت انبیا تـأمین می ارض از ،در مرحلۀ تبلیغا با عصمت توان گفت که تنه نمی

بایـد عصـمت داشـته  ،سـهو و نسـیان نیـز ،عمل ،از جمله در گناه ،بلکه در موارد دیگر
 باشند.

اگر پیامبران اشتباه کنند و خدای سبحان ارمایند:  ی آملی در این مورد میاستاد جواد
بـه جهـل اسـت کـه بـا  یلزم کند، مصداق ااـرام انقید و شرط از آنا را به اطاعت بیم

                                              
 .83-85آیه ،صسوره .  1
 .73 - 75آیات ،صسوره .  2
 .890، ص0ج جامع الرسائل، احمد، تیمیه،. ابن 3
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  7االطالق سازگار نیست.حکمت حکیم علی
پیـامبران هـم در مقـام  کنند:  چنین استدالل میهمچنین در جای دیگر در این رابطه 

زیـرا  صغرا: اند؛ گونه خطا مصون و معصوماز هر ،اندیشه و هم در موقعیت کردار و عمل
و کسـی کـه از کبـرا:  0؛كل من الصالاين ؛الحان هستندن به تصریح قرآن از صپیامبرا

ان وليحو اللح  الحذی نحزل الكتحا  و هحو يتحولو .صالحان باشد در والیـت خـدا قـرار دارد
 لـذا ؛ستقیم خداوند قرار دارندپس پیامبران در والیت و سرپرستی م نتیجه: 9؛الصالاين

  3هستند.اندیشی و خطاکاری پاک گونه گژروی و خطااز هر
بر عصـمت آنـان از  ،دهند نیز چون و چرا از پیامبران دستور می آیاتی که به پیروی بی

هیچ پیامبری  5؛وما ارسلنا من رسول اال ليطاع باذن الل سهو و خطا داللت دارند؛ مانند: 
 جز آنکه دیگران به امر خدا باید مطیع ارمان او شوند.  ،را نفرستادیم

ایـن کنند:  چنین استدالل می ،طلق انبیا به همین آیهاستاد مصباح در مورد عصمت م
کنـد؛ زیـرا اگـر  آیه در مورد نبوت عامه است و عصمت مطلق همۀ پیامبران را اثبـات می

مردم به پیروی مطلق از راتار و گفتـار  ،حالاز خطا و اشتباه نباشند و در عینانبیا مصون 
  6.لهی پدیدار خواهد شدمر و نواهی اآنان مأمور شوند، نوعی تناقض در اوا

ز گناه و معصیت هـم عصـمت دارنـد را دلیل اینکه انبیا ا ،همچنین عالمه طباطبایی
-. او مـیشـد عمل آنها به تناقض منجـر می حرف و ،ند که در ایر این صورتدا این می

وقتی ااعلی اعلی را  .داللتی بر مقصود دارد ،مانند سخن ،هر عملی در نظر عقال: گوید
عینا  مثل این است که  ؛ خوب و جایز شمرده است یل را عملآن عم یعنیدهد،  یانجام م

ض کنـیم از حـال اگـر اـر ؛خـوب و جـایزی اسـت عمِل  ،این عمل ،با زبان گفته باشد
با اینکه خود آن پیـامبر بـه  (،ن قا ل استه آتیمیه بکه ابن چنان) پیامبری گناهی سر بزند

وی  اسـت و آن را مرتکـب نشـوید، قطعـا  ایـن عمـِل  مردم دستور داده که این عمل گناه

                                              
 .739، ص9تسنیم، ج عبدالله، جوادی آملی، .  1
 .25آیه ،انعامسوره .  2
 .097آیه ،رافاعسوره .  3
 .883ص، 9تسنیم، ج عبدالله، جوادی آملی، .  4
 .77آیه ،نساءسوره  .  5
 .82، ص8جآموزش عیائد،  محمد تقی، مصباح یزدی، .  6
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 ،گویی او دارد؛ چون عمل او مناقض گفتار اوسـت و در چنـین ارضـی داللت بر تناقض
؛ زیـرا  تبلیغ حـق نیسـت  مبّلغ هر دو طرف تناقض است و تبلیغ تناقض هم ،این پیغمبر

 ؛ چراکه داده است ، بلکه از باطل خبر دهاز حق خبر ندا ،دهد کسی که از تناقض خبر می
؛ بنابراین  پس هر دو طرف باطل است ؛داند و طرف، طرف دیگر را باطل میهر یک از د

که عصمت مگر آن ،شود توان گفت که عصمت انبیا در اخذ و تبلیغ رسالت تمام می نمی
  7.باشندو از مخالفت خدای تعالی مصون بوده  از معصیت هم داشته باشند

ر ایـن گـواه بـ ،استدالل هشام دربارۀ عصمت امـام و دالیـل اوپاسخ دلیل دوم: اوال  
زیرا دور از ذهن است  0؛اولی نبی نیز معصوم استطریقبه معتقد است کهی  است که و

ای وی میسـر نیسـت، شود و اعالن خط که هشام معتقد باشد که چون به امام وحی نمی
ده اسـت؛ یعنـی او درصـدد ثانیا  سخن هشام در مقام الزام خصم بو ؛امام معصوم است

؛ اما برخی مقصود هشام را درک نه انکار عصمت پیامبر ،اثبات عصمت امام بوده
مؤید به وحی اسـت و  با توجه به اینکه پیامبر  نکردند. مقصود هشام این است که

بر حسب برهـان الزم  نیز عصمتش اما باشد، وحی ممکن می هوسیلخطای وی به اعالن
اولـی الزم طریـقوحی محروم است، به هت عصمت امام که از وسیلر این صورد ؛است
  9.است

 ؛رورت ارسال رسل نیز ناسازگار استاین عقیده با استدالل هشام دربارۀ ضهمچنین 
پیامبران حجت خدا در روی زمین، مبین احکام الهی، وسیلۀ راع اخـتالف  ،از دیدگاه او

های  چگونه چنـین ااـرادی بـا مسـئولیتپس  ؛ندهست  مردم و معیار شناخت حق و باطل
  3؟توانند در معرض گناه باشند هم میم

عصـمت  هتیمیه، شیعیان در مسـئلتوان نتیجه گرات که برخالف نظر ابن ابراین میبن
 ان عصمت مطلق دارد. ند که پیامبرهست  اختالای ندارند و همه متفق

                                              
 .850، ص8بقره، ج 807ذیل آیۀ  ترجمه تفسیر المیزان، محمد حسین، طباطبایی، .  1
هشام بان )اسعدی،  ؛«کند عنوان دلیل عصمت امام مطرح میرا به هشام برهان اقامۀ حدود و تناای گناه با شئون امامت».  2

 (.809 -885صحکم، 
نقـد » بی سـادات،بی رضی بهابادی، ؛ 33هشام بن حکم، ص احمد، ،صفایی ؛857، صهشام بن حکم عبدالله، نعمه، .3

 .  039-025، ص32،  ناسیش شیعه، «و بررسی مقالۀ عصمت از دایرة المعارف قرآن الیدن بر اساس آراء و مبانی شیعه
 .029-095، صهشام بن حکم رضا،علی اسعدی، . 4
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ام کسی که اصال  گناه نکرده، این است که مق یین دلیلچنسوم: اوال  الزمۀ پاسخ دلیل 
ی وجود ندارد ثانیا  دلیل ؛تر باشد پایین توبه نموده است،  از مقام کسی که گناه کرده و بعد

 مشان باشـند؟! پیـامبر اکـراند، برتر از ارزندان توبه کرده ککه اصحابی که از شر
همواره توبـه  ثالثا   ؛است نورزیدن ایشان به خدا دانسته  کا شرر علی یکی از اضایل

 ایر خدا را برای خود گناه شمردهنیست و اولیا و مقربان، توجه به از معصیت اصطالحی
چه بیشتر پایه، این نیست که پیامبران هر یرابعا  آیا الزمه این سخن ب ؛کنند از آن توبه می و

 رسند؟  های باالتری می گناه انجام دهند و به دنبالش توبه کنند، به همان اندازه به مقام
بـودن   ن اشـاره کـرد، الگـوه آتوان بـ تیمیه که مییکی دیگر از دالیل نقض گفتار ابن

را  رقـول، اعـل و تقریـر پیـامب ،تیمیهبه این بیان که ابن ؛است رسنت پیامب
چـون  ،جـایز باشـد رگناه حتی پس از بعثت بر پیامبداند. اگر  سنت و حجت می

 (،عنوان سـنتبه)ی که شاهد آن اعل هستند کسان برای ، حجت است اعل پیامبر
صـورت  ن که گناه و معصیت خدا جـایز نیسـت؛ در ایـعمل به آن جایز است؛ در حالی

دلیل ارتکاب معصـیت بایـد مجـازات شـود و از سـوی سو بهبنده در روز قیامت از یک
-می پیروی کرده، مستحق پادا  است و این جمع نقیضین چون از پیامبر ،دیگر

 و محال است. دباش
پاسخ دلیل چهارم: ابتدا باید به این نکته توجه کرد که پیش از تمسک به ظاهر آیـات 

ای معنا شوند که  گونه قرآن، چون بین عقل و وحی تناای وجود ندارد، الزم است آیات به
ریشه در صفات الهـی، از  ،با حکم قاطع عقل، تعارض نداشته باشند. این اصل کالمی

درت و حکمت آارینش، حکمت تشریع و باألخره تنّزه خداونـد از هرگونـه جمله علم، ق
قبح، ظلم و عبث دارد. اگر رسولی در دریاات یا رساندن وحی خطا کند، جهل یا عجـز 

بلکـه اگـر پیـامبری ضـرورتا  معصـوم  ؛در کار ربوبی را نشان خواهـد داد یا ناشایستگی
 ،امـت ،کم رخ خواهـد داد و یـا دسـتنباشد، یا در هدایت وی اشتباه عمدی یا سهوی 

بودن همـۀ تکـالین و  الهی از دست خواهند داد واعتماد الزم را در خصوص پیامبری او 
بـه جهـل و گمراهـی مـردم و در  یدر قسـم اّول، ااـرا کـرد.قبول نخواهند  هایش را پیام

 ت. آید و ساحت مقّدس ربوبی از هر دو امر منّزه اس صورت دوم، لغو و عبث الزم می
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 تیمیه پاسخ برخی از دالیل نقلی ابن
تیمیه نیز در باب توبۀ انبیا به آن تمسک کرده و معتقد این آیات که ابن 7:. سورۀ ح 0

انـد بـر اینکـه  کنند متفق آنها و کسانی که از آنها تبعیت می یهاست که سلن امت و ا م
توبه انبیا از  ،ثبت شده اللهر کتابش به آن خبر داده و آنچه از رسول آنچه خداوند د

از این موضـوع  0؛خدا درجات آنها را باال برده است ،توبه ارتکاب گناهان است و با این
شـیطان در سـت و القـای  ترین دستاویزهای قـا الن بـه عـدم عصـمت مطلـق انبیا مهم

 ما  کـه مسـلّ  حالی در ؛اند خالت شیطان در کار وحی گراتهمعنای دآرزوهای پیامبران را به
که خداوند صریحا  القا ـات را از سـاحت مقـّدس  چنان ؛منظور آیه چنین معنایی نیست

 9؛ای تو بر بندگان من سلطنتی نیستهمانا برنماید.  ی بندگان شایسته، نفی میانبیا و حت
  3.ات راخالص شدهگر بندگان کنم، م به عزتت قسم که همه بندگانت را گمراه می

 087الـی  005آیـات اعـراف و سـوره  83 و 09 : آیـاتبقرهسوره  73و  75. آیات 8
از  خوردن آدم است، ظـاهر آنهـا بـر اریـب طه که مربوط به حضرت آدمسوره 

گر عدم عصمت اوسـت و بیان ،نتیجه کند و در شیطان و عصیان و گمراهی او داللت می
  5جوید! تیمیه نیز به آن تمسک میابن

پذیر است: اّوال  نهی در آیات، نهـی ارشـادی  نپاسخ به این شبهه از چند طریق امکا
است که از عاقبت عمـل  و زبان این نهی، زبان ناصح مشفق تحریمی نه مولوی و ،است

ادی، خللی بـه عصـمت وارد و عدم انجام امر ارشادی یا ارتکاب نهی ارش دهد خبر می
انـد  می و تنزیهیالزا ثانیا  با ارض اینکه امر و نهی در آیات، مولوی باشند، ایر ؛سازد نمی

 شـود؛میب آن، گناه مطلق مصطلح شمرده نشود و ارتکا اولی تعبیر می که از آن به ترک
چنین عملی از چنان شخصی  یست کهآید؛ یعنی شایسته ن به حساب میبلکه گناه نسبی 

ثالثا  آنچه مخالن مقام  ؛«حسنات االبرار سیئات المقربین» صادر شود و به قول مشهور
در زمان و  که حضرت آدم حالی در ؛عصیان یک انسان مکّلن استت است، عصم

                                              
 .58-53آیات ،ح سوره . 1
 .890، ص0ج، جامع الرسائل احمد، تیمیه،. ابن2
 . 38 ، آیهحجر سوره  ؛75آیه ،اسراءسوره .  3
 .28ـ 27آیات ،صسوره . 4
 .890، ص0ج، جامع الرسائل احمد،تیمیه، ابن. 5
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بلکه بعد از هبوط و سکونت بر  ؛تبلیغ و تشریع و تکلین نبوده استمکانی بوده که عالم 
روی زمــین و تشــریع شــرایع و انــزال کتــب، تکلیــن الهــی شــروع شــده اســت؛ پــس 

 7باشد. تواند ناقض مقام عصمت های پیش از شریعت نمی مخالفت
گـاه از اینکـه تقاضـایی کـرده کـه ا سورۀ هود، حضرت نوح 33 هدر آی. 7 ز آن آ

همچنـین از خداونـد تقاضـای افـران و بخشـش و رحمـت  ؛کندنبود، عذرخواهی می
 0کار خواهم بود.اگر مرا مورد مغفرت و رحمت قرار ندهی زیان :گوید نماید و نیز می می

اضـای نابجـایی از خداونـد صوم بوده، چرا تقمع حال پرسش این است که اگر نوح
 خواهی و استغفار شود؟  و ناگزیر به عذر بگیردتا مورد عقاب خداوند قرار  نموده

واال تغفحر لحو و  ارمـود: کـه اید گفت که این کالم حضرت نوحدر مقام پاسخ ب
 در ولی در حقیقت، شکرگزاری است؛ صورت توبهکالمی به ،ترحمنو اكن من الهاسرين

؛ زیـرا  ادب آموخته اسـت که خدا به او ارزانی داشته و او را علم و است هایی برابر نعمت
برد و خود این، بازگشـت بـه خـدا و لـزوم طلـب مغفـرت و  به خداوند پناه می نوح

دارد و  رحمت خداست؛ یعنی طلب آنکه موجبات لغـز  و هالکـت آدمـی را پوشـیده
ها پنـاه است که اگر مرا از لغز  نای د نوحپس مقصو ؛عنایتش شامل حال او گردد

زاری در برابر صنع جمیل الهـی خوانی و شکرگاین خود ثنا نداده بودی ضرر کرده بودم و
  9.است
که مربوط به عصمت شخص حضرت خـاتم االنبیـا،  سورۀ اتح ه اولآیدو  ه بار. در3

و « ذنـب»، اّوال   گراتهقرار  3میهتیاست و دستاویز مخالفان و ابن نّبی مکرم اسالم
ار شـوم و معنـای آثـاند. ذنب در لغت به راته کاردر آیه در معنای لغوی خود به« انافر»

معنای آیه این خواهد بود:  ،نتیجه در ؛معنای ستر و پوشاندن استتبعات عمل و افران به
 .شش داده شودما به تو اتحی عنایت کردیم تا با آن عواقب کار رسالت تو پو

بعـد از آن، ذهنیـات نادرسـتی مشرکان مکه، چه پیش از هجرت و چـه  وضیح آنکهت
                                              

محمـد  ؛ طباطبـایی،022 ، ص0، جتفسایر نموناه ناصـر، ،شیرازی ؛ مکارم80 ، ص5، جمفاهیم الیرآن ر،جعف سبحانی،. 7
 .077 ، ص0جالمیزان فی تفسیر الیرآن،  حسین،

   .890، ص0ج ،جامع الرسائل احمد، تیمیه،ابن. 2
 .730 و 757، ص05المیزان فی تفسیر الیرآن، ج محمد حسین، طباطبایی، . 3
 .378، ص8، ج منهاج السنة النبویه حمد،ا تیمیه،ابن .4
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آنهـا خـط  یههم رب ی،های بعد داشتند که پیروزی راسالم و شخص پیامب هدربار
مشـرکان را از هـم  هم کـه در آاـاز، زنـدگی بطالن کشید و تبعات دعوت پیامبر

با این وصـن  7؛اراموشی سسرده شددست کم بهکموسیله پیروزی ایشان، پاشیده بود، به
اند؛ بنابراین هیچ منااـاتی  کار نراتهشان به ین آیه، در معنای اصطالحیدر ا ذنب و افران

 با مقام عصمت نخواهند داشت.
کـار راتـه باشـند، افـران در معنـای اصـطالحی خـود بـه ذنب وبه ارض که  ،ثانیا   

یعنـی  و ایـن خالف قانون آنان باشد ناه بوده ومقصود، عملی است که از نظر مشرکان گ
  0نه مخالفت با قانون الهی تا اینکه تناای با مقام عصمت داشته باشد. ؛هایشان انکار بت

 نتیجه
ا مقام عصـمت انبیـا سـازگار اّوال  با وجود دالیل عقلی و نقلی، باید از ظواهر آیاتی که ب 

ت معنا شوند، منااـاتی بـا مقـام ثانیا  بسیاری از آیات اوق اگر درس ؛نیستند دست کشید
ثالثا  آیات زیادی در قـرآن هسـت کـه داللـت بـر وجـود و لـزوم  9؛عصمت انبیا ندارند

  3عصمت در انبیا دارد.

 سنت و نقد آن هتیمیه دربار دیدگاه ابن

دانـد. وی در  و اصـحابش می رمعنـای آثـار رسـیده از پیـامبتیمیه سنت را بـهابن
َة ِهَْ َما َكاَن َلَلْيِ  َرُسوُل إِ »گوید:  تعرین سنت می نَّ ْصحَااُبُ  ّن السُّ

َ
َم َوأ ُ  َلَلْيِ  َوَسحلَّ و اللَّ ِ  َصلَّ اللَّ

و  5؛«الله و اصحابش سنت است؛ عقاید، اقوال و ااعال رسولاْلِتَقاًدا،َ اْقِتَصاًدا،َ َقْواًل َوَلَماًل 
؛ انـد ه از صحابه، تفسیر کردهماند جانت و آثار بهمعنای مخالفت با کتاب، سبدعت را به
 تیمیه به منظور توجیه حمل صفات باری بر معنای ظاهری گفتـه اسـت:ابن ،برای نمونه

                                              
محمـد  ؛ طباطبـایی،083 ، ص5مفاهیم الیارآن، ج جعفر، ؛ سبحانی،80 ، ص88 تفسیر نمونه، ج ناصر، ،شیرازی مکارم. 1

 . 853 ، ص02ترجمه تفسیر المیزان، ج  حسین،
 . 085 ، ص5 مفاهیم الیرآن، ج جعفر، سبحانی،. 2
 09و  83آیـاتبقـره؛ سـوره  75- 73آیـاتحـ ؛ سوره  58-57آیاتبقره؛ سوره  085آیه زمر؛سوره  75-73آیات مانند . 3

 اتح و...سوره  0-8آیاتطه؛ سوره  005 - 087آیات؛  اعرافسوره 
 87-82 آیـات نساء،سوره  25آیه ؛عمرانآلسوره  70-78آیاتانعام؛ سوره  23-95آیاتص؛ سوره  35-32آیات مانند. 4

 ب.احزاسوره  77آیهجن و سوره 
 .57 فتوی الحمویة الکبری، ص احمد، تیمیه،ابن . 5
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 کـه ایـندر حـالی 7؛انـد سیری ایر از این ارا ـه ندادهاند و تف صحابه بیش از این نفهمیده
صـول هرچه که اصلی از ا:  ویدگ حجرعسقالنی میتفسیر او از سنت صحیح نیست. ابن

شـاطبی )متواـای  0.شـود بدعت نامیده می گرنهو ،عت بر آن داللت کند سنت استشری
م داده، در معراـی سـنت و بـدعت انجـا یهترین پـژوهش را در زمینـ ( که کاملق 395

طریقـی  ،مبالغه در عبـادت هگوید: بدعت این است که اردی با انگیز تعرین بدعت می
سـنت نیـز سایر علمای اهل 9.وجود آوردت بهختگی، شبیه آنچه در دین هسجدید و سا

همین نگاه را به بدعت و سنت دارند و قول و اعل اصحاب را مالک بدعت و سنت نمی
د، نت از سنت باشـاینکه قرون ثالثه و سلن، معیار تشخیص بدع ،از سوی دیگر ؛دانند

بـر ایـن  تیمیـه و پیـروانشستمسک ابـنتیمیه بنیان گذاشته است. مبدعتی است که ابن
یت روا ،مدعی )که قول، اعل، اهم و َترک سلن، مالک تشخیص بدعت و سنت است(

مراد از خیریت در روایت که  اند تیمیه و پیروانش مدعیباشد. ابن معروف خیرالقرون می
مراد از خیریـت،  که اما شاطبی معتقد است 3؛رالقرون، خیریت از تمام جهات استخی

روایــت  فاتح البااریحجــر در ابـن 5.ایـراسـت والت در جهـت ایمـان و عمــل خیریـ
، قـومی اسـت کـه بـه اللهگوید: برتر از صحابه رسول که می ای را آورده صحیحه

 ،بنابراین طبق ایـن روایـت 6؛اند که او را ندیدهآورند، در حالی ایمان می اللهرسول
 خلن از سلن برتر دانسته شده است.

 تیمیه اه ابنبرخی از آثار، لوازم و نتایج دیدگ
 اند از: تیمیه نتای  و آثاری دارد که وی باید ملتزم به آنها باشد که عبارتدیدگاه ابن

 عدم حجیت مطلق سنت. 1

بر اعتبـار آن  از جمله مسا لی است که مسلمانان حجیت سنت انبیا و پیامبر اکرم
 ؛آن اختالف دارند هرچند در محدودۀ ؛ندکن تراز قرآن قلمداد میاجماع داشته و آن را هم

                                              
 .05همان، .  1
 .857، ص07فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج احمد، ،عسقالنی حجرابن .  2
 .73، ص0االعتصام، ج ابراهیم، . شاطبی، 3
 .08صفتوی الحمویة الکبری،  احمد، تیمیه،. ابن 4
 .852 ، صاالعتصام ابراهیم، . شاطبی، 5
 .7، ص3فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج، عسقالنی، احمد حجر. ابن 6
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از جملـه اینکـه پیـامبر  ؛الیـل عقلـی بـر حجیـت سـنت وجـود داردد ،از طرف دیگـر
مأمور به تبلیغ و تبیین قرآن بوده و در این راه عصمت دارد و دالیل متعددی ، اکرم

گفتاری آن حضرت از طریق معجزه اثبات گردیـده   بر عصمت ایشان اقامه شده و راست
آمـده و  ی از احکام اسالم در قرآن بـه صـورت مـوجز و مختصـرچون بسیار اما ؛است

، سـنت حجـت نداشـته باشـد چـهچنـانو تبیین است،  تقیید و بیاننیازمند تخصیص، 
 زیرا پیامبر ؛گردد تعطیل می و ایر عملی ،بسیاری از احکام اسالم، ایر قابل اهم

بیـان و تفسـیر  تـوا را نیـزمفاهیم و مح باید بلکه ؛اخذ و قرا ت قرآن نیست یهتنها واسط
اایده و حکمتـی بـرای تبیـین  ،طور مطلق حجت نباشد اگر بیان ایشان به ،رو کنند؛ ازاین

 ماند.  ایشان و ارجاع مردم به آن حضرت باقی نمی
انکـار  از شـیعه و سـنی دارد،رام مخالفانی که تیمیه بهابندیدگاه نتیجه  ،عالو بر آن

بـر دو  ،در گفتـار و کـردار امبریت سنت پیاصل حجیت سنت است؛ چراکه حج
 از خطا و گناه و اطمینان به صـدور آن از پیـامبر اثبات عصمت پیامبر هپای

توان از حجیت سنت گفتـاری و کـرداری  زمانی می ،رو بدیهی است استوار است؛ ازاین
م؛ در ایـر انبیا سخن به میان آورد که آنان را مصون از خطا و نسیان و انجام صغایر بدانی

 وجود نخواهد داشت. ردرستی گفتار یا کردار پیامب اطمینانی به ،صورت این

 جاودانگی سنت انکار. 2

حاصـل  ،در عربـی اسـت و در زبـان اارسـی« خلود»معادل کلمۀ  ،جاودانگی در لغت
اما در اصطالح به این معناست که احکام،  7؛بودن است  جاودانه و معنای ابدیمصدر به

ناپذیر، ابدی و دا می اسـت و در  نسخ ،های شریعت مقدس اسالم و دستورالعملقوانین 
 بستر زمان و گذر ایام از ابدیت و خلود برخورداراست.

ه به تبعیت به آیاتی ک ،توان برای اثبات جاودانگی سنت عالوه بر سنت و اعتبار آن می
  0کند تمسک کرد. امر می رو اطاعت از پیامب

سورۀ نحـل  33آیۀ  3و اخر رازی 9دان اسالمی مانند محمد قرطبیبرخی از اندیشمن 
                                              

 .8597، ص7، جفرهنگ بزرگ سخنحسن،  ،انوری.  1
 سورۀ نحل. 33سورۀ حشر یا آیۀ  3مانند آیۀ  .  2
 .09، ص005 ، جالجامع الحکام الیرآن محمد، قرطبی،.  3
 .72، ص85، جالتفسیر الکبیر  اخرالدین، ، رازی. 4
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 اند. کرده را یکی از ادلۀ حجیت سنت نبوی ذکر
 است: کرده تصریح امر این روشنی در آیات ذیل به به قرآن خود

 انعـام وسوره  077 آیه  سخن رانده آیاتی که از لزوم ایمان بر پیامبردو نمونه از 
اطاعـت را در ردین  رداری از پیامبربس آیاتی که ارماناشند. بمی نساءسوره  75 آیه

و  حشرسوره  3 آیه احزاب،سوره  80 آیه عمران،آلسوره  70 نیز، آیه از خدا واجب دانسته
 باشند.می نساءسوره  25و  59 آیات

سوره  77آیه  اند نیز،برحذر داشته گراتن از پیامبر آیاتی که از ناارمانی و پیشی
 آیاتی کـه از جایگـاه پیـامبر است. احزابسوره  77 آیه نساء وسوره  003 یهآ نور،

 . باشدمی نحلسوره  73و  33 نیز، آیات گفتهنسبت به قرآن و تفسیر آن سخن 
بـه  ،اما دربارۀ جایگاه و اعتبار سنت در اسالم باید به این نکتۀ مهم توجه کرد که اگر

ری بـدون مـدرک و پـر ابهـام ارف و تکالین بسیااکتفا شود، مع کلیاتی که در قرآن آمده
و اگـر  7که دربارۀ احکام و اروع عملی در قرآن تنها پانصد آیه وجـود دارد چنان ؛ماند می

تنها شمار اندکی از احکام که در قرآن مطـرح شـده بـاقی  ،محرمات را به آن اضااه کنیم
ی قرآن بسیاری از احکـام گوی گویی و کلی با توجه به اختصار ،در این صورت 0ماند؛ می

  9اهمید. را باید از راه سنت پیامبر
کننـده احکـام قـرآن اسـت و   حال با توجه به اعتبار و جایگاه سنت که مفسر و تبیین

سنت  را امر ارموده و آن را راز جاودانگی راطاعت از اوامر و نواهی پیامبآیاتی که 
کـار  را خطا بران و از جملـه پیـامبر اکـرمامتیمیه را که پیـتوان ابن قرار داده، آیا می

 د، قا ل به جاودانگی سنت دانست؟دان می

 ستیزی سنت. 1

ن یکی از قـا الن آن عنواتیمیه بهو ابن 3ستیزی است محوری یکی از شواهد سنت صحابه
بـا  و از صحابه انتقاد کند، زندیق اسـتهر کس  و اند معتقد است که تمام صحابه عادل

                                              
 .89، صسیری در صحیحین محمد صادق، نجمی، .1
 .035، آیهانعام سوره . 2
 .070 ، ص85، جالمیزان فی تفسیر الیرآن محمد حسین، طباطبایی، . 3
-72، ص3 و 5،  اندیشا  ناوین دینای ،«ستیزی سنت» محمد، ستیزی ر.ک: اخوان، برای توضیح دربارۀ شواهد سنت . 4

80. 
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 یواسـطه، بـهسـنتصحابه مجتهدنـد و  و ردم بعد از انبیا صحابه هستندم ترین اضیلت
ند خواسـت تمام این معانی گواه بر این اسـت کـه می 7.ده استشتشریح صحابه  اتواهای

مقام عصمت نبوی را نادیده بگیرند و ایشان را در حد  .چراغ الهی نبوت را خامو  کنند
 تنّزل دهند. ،لکار یا مجتهدی عاد کار و خطا اردی ارامو 

ویژه پیـامبر  بـه)ران بـردن شـأن صـحابه و عـادی جلـوه دادن پیـامب تیمیه بـا بـاالابن
و مقام واالی عصـمت ایشـان را در حـد  صدد بود تا شأن پیامبردر (،اکرم

 ویژه پیـامبر اسـالم امبران، بـهپی ،کرد که ادعا می یک ارد عادی پایین بیاورد؛ چنان
او در ایـن راسـتا، مسـا لی را در  .رندتفاوتی با ااراد عادی نداترین  ککوچ ،پس از مرگ
سـفر بـرای زیـارت   :گویـدمثال مـی کند؛بیان میدیدگاه علمای جهان اسالم تعارض با 

از کیفیت زیارت اهل قبور تجاوز  کیفیت زیارت پیامبر .حرام است پیامبر
 ،درگذشـت پیـامبر رام اسـت؛ پـس ازکند؛ هر نوع پناه و سایبان بر قبـور حـ نمی

 و قرآن سوگند به پیامبر .آید شمار میبه که آن حضرت بدعت و شرگونه توسل بهر
باشد و برگـزاری مراسـم جشـن و شـادی در تولـد  می کو یا سوگند دادن خدا به آنها شر

  0رود. شمار میبه ، بدعت پیامبر

 گیری بندی و نتیجه جمع
تیمیه و نقد و بررسی آنها، یااتیم کـه در نگـاه او، ابن یهبیان دیدگاه و ادل با ،دراین مقاله

تنها در دریاات، حف  و ابـالغ رسـالت معصـوم از  ،پیامبر اکرم ویژه پیامبران و به
شـوند؛ درایـن  دچـار خطـا، گنـاه و اشـتباه می ،ردااشتباه و خطا هستند و در ایر این مو

چراکه  ؛ آید ان تناقض پیش مینتیجه این خواهد شد که بین حرف و عمل پیامبر ،صورت
 شان مناقض گفتارشان خواهد بود. عمل ،با ارتکاب گناه

 دست آمد که ادعای پیـروی او از این نکته به ،همچنین با توجه به تعرین او از سنت
بنیاد است و آثار، لوازم و نتـایجی دارد کـه التـزام بـه آنهـا  ت تا چه اندازه سست و بیسن

 . اسالم است مستلزم خروج از دین و
                                              

و  755و  783، ص7جهمـان،  ؛38و  878، ص5ج ؛ همـان،03و  88، ص8، ج نة النبویاهمنهاج الس احمد، تیمیه،ابن. 1
 572 ،579، 532-530، 523-520علی شاتم الرسول، ص الصارم المسلول احمد، ،تیمیهابن ؛853

 .7، ص0، ج منهاج السنة النبویه احمد، تیمیه،ابن .2
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