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 دگاهیاز د ایعصمت انب  ی گستره یانتقاد یبررس

 هیمیت ابن
 *کهنسال رضایعل

 **صفدر رجب زاده

 چکیده
عصمت  تیمیه از ای  قرار است که وی در باب ب عصمت پیامبران از دیدااه ا  ی استره

در مقام دریافت و ابالغ وحی، ارچه ادعای اجما  کرده و خود بر ،ن دلیل ،ورده؛ اما 
در مورد عصمت انبیا از . با پذیرش افسانه غرانین ای  اعتقاد را مخدوش ساخته است

مووعی دواانه هم به عصمت و هم به عـدم عصـمت  شر، و کفر پیش از بعثت، در
رد ارتکـاب کبـایر بعـد از بعثـت نیـ  در ،ثـار او سخ  افته و همی  تناقضاض در مـو

تیمیه هـی  انـاهی را در  ب اار جمع میان ای  تعارواض ممک  باشد، ا. مشهود است
اناهـان مسـتقر  ج  ،نکـه پیـامبران را در ،داند هی  زمانی و بر هی  پیامبری ناروا نمی

اناه سبب رفعت مقـام ،ن شده که توبه پیامبران از  پندارد و با دلیل حس  توبه، بر نمی
ابعاد عصـمت ، تحلیلی -ای  پژوهش بر ،ن است تا با روش تو یفی. شودمیایشان 

پاسـخ دهـد کـه دیـدااه وی در  سؤا د و به ای  کنتیمیه بازخوانی  انبیا را از دیدااه اب 
عصمت انبیا به اعتبار نظر و عمل، به اعتبار زمان قبل بعثت و زمان بعد  ی استرهمورد 

تیمیـه اوال   ای  نتایج به دسـت ،مـده اسـت کـه دیـدااه اب ، و در پایانچیست بعثت،
ثانیـا  اهـداف  ؛ برخواسته از بغ  و کینه نسبت به شیعه اسـت نـه اسـتدال  و منطـن

ثالثا  هـدف از بعثـت انبیـا را عبـث و  ؛ برد پیامبران و نقش تربیتی ،نها را زیر سؤا  می
 . الهی ناسازاار استکند و رابعا  با حکمت  معنا می بی

 عصمت، کفر، کبائر. ی استره ه،یمیت اب  ا،یعصمت انب :هاواژهکلید
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 s.rajabzadeh1370@gmail.comمسئو (:  دهسنینواب )نو هیپژوه رشته کالم مقارن سطح چهار مدرسه علم دانش **
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 طرح مسئله 
ا ل مسئله عصمت انبیا از سوی متکلمان و مفسران و علمای مذاهب مورد بررسی قرار 

ی معصومند؛ همواره در طو  تاریخ های که انبیا در چه عر ه مووو ارفته است؛ اما ای  
عصمت  1ختالف  احب نظران بوده است؛ برخی همانند مشهور متکلمان امامیهمورد ا

، قائل اند و فرقی بی  زمان قبل از بعثت و بعد از ،ن انبیا را از بدو تولد تا پایان عمر دانسته
 انـاه هـی  اونـه و بـوده خداپرست و موحد بعثت از ند پیامبران قبل اند و معتقد نشده

عصـمت را بـه ، اما برخی مانند ب راان اشـاعره ؛اندمرتکب نشده را ای  غیره یا و کبیره
چه  غیره و چه کبیره ، معا یارتکاب  اند و معتقداند زمان بعد از بعثت اختصاص داده

،ورد ممتنـع مـیایمـان ، و عقال هم ارسا  کسی کـه بعـد از کفـر یستبر پیامبر ممتنع ن
فقط در دریافت و ابالغ وحی معصـومند همچنی  در ای  که پیامبران الهی  2.خواهد بودن

یا دامنه عصمت فراتر است و ای  که ،یا پیامبران از همۀ اناهان معصومند یا فقط مرتکب 
شوند؛ و نی  در مورد عصمت از خطا و نسیان و اشـتباه میـان  ـاحب  اناهان کبیره نمی

 . نظران اختالف وجود دارد
وی به تفصـیل . تیمیه است اب ، اشدب یکی از کسانی که قائل به عصمت حداقلی می

مقالـه . عصـمت پرداختـه اسـت ی اسـترهمنهاا السنه به دالیـل و  ویژه ، بهدر ،ثار خود
تیمیه بازخوانی نماید و به  ب و ابعاد عصمت انبیا را از دیدااه ا ی ، استرهکوشد میحاور 

و ایشـان  چیسـتعصمت انبیـا  ی استرهاالض پاسخ دهد که دیدااه وی در مورد سؤای  
برای دیدااه خود چه استداللی دارد و تا چـه انـدازه اسـتداللش مـورد قبـو  اسـت و در 

های طرف مخالف او تا چه اندازه منطقی است و او چه واکنشی به ،نهـا  استدال ، مقابل
 تابد.  و او چگونه ،نها را برمی از طرف دیگر تالی فاسدهای دیدااه او چیست. دارد

 دریافت و ابالغ وحی عصمت در مقام . 1
ای  است که ،یا انبیا وحی ،سـمانی را بـه ، مراد از عصمت در مقام دریافت و ابالغ وحی

اند یا اینکه شیطان در محتـوای وحـی تصـرف   ورض کامل و بدون نقص دریافت کرده
                                              

علـم  ؛197، صانوارالملکوت فی شرح الیةاقوتحلی، حس ،  ؛77، صاالعتقادات فی دین االمامیهبابویه،  .  دوق، اب 1
 .73 ، صو ا ئمه ءتنزیه االنبیاالهدی، سید مرتضی، 

 .383، ص7، االمواقفلدی ، . ایجی، عضد ا135، ص1 ، ااإلحکام فی اصول ا حکام. ،مدی، ابوالحس ، 2
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،یـا ،ن را بـه همـان  ـورض ، کرده استو در فرض دریافت وحی بدون زیادض و نقصان
یا اینکه ممک  است در زمان ابالغ وحی الهی بـه مـردم  اند هردم رساندحفظ کرده و به م

تیمیـه در  دچار خطا شده یا حتی به دروغ چی ی بر ،ن اف وده و یا از ،ن کاسته باشندو اب 
دو پرسش بر ای  باور است که انبیا درچنی  مقامی از هر اونـه انـاه و خطـای  پاسخ هر

 نویسد:  ره میعمدی و سهوی معصومند وی در ای  با
کنند،  که پیامبران در،نچه از سوی خدا ابالغ می اند عقیده ،نان )مسلمانان( هم»

معصومند و ای  مقصود رسالت است؛ همانا رسو  کسی است که امر و نهـی 
ــه اتفــاق ر خــدا را می ــامبران در رســاندن رســالت ب ی مســلمانان أرســاند و پی

   1«.ر ای  امور راه یابدای که جای  نیست خطایی د معصومند به اونه
بارها در کتب خود درمواوع مختلف تکـرار کـرده و ، او عباراتی به همی  مضمون را

حتی در برخی موارد عصمت در تبلیغ را به همـة  2؛،ن را به اجما  امت نسبت داده است
تیمیه عصمت پیامبران را پذیرفتـه اسـت؛ امـا در بحـث  ارچه اب  4.دهد ادیان نسبت می

شود که حتی عصمت در دریافت وحی و تبلیغ  برداشت می 3غرانین از عبارض وی افسانه
امـا معتقـد اسـت کـه خداونـد اجـازه  ؛پـذیرد ،نان را می زیرا وقو  خطا بر ؛پذیرد را نمی

ایـ  اسـت کـه ( غرانیـن برای نمونه در افسـانه) معنای کالم او. دهد استقرار خطا را نمی
 . خطا استمرار ندارداما ،ن  ؛کنند خطا میپیامبران 

 دالیل . 1. 1 

 5.کند عقلی و اجما  استناد می، تیمیه در مورد عصمت در ای  مقام به ادلۀ شرعی اب 

 دالیل نقلی . 1. 1. 1

  آیات( ألف
َو ما َیْنِنُق َعِن اْقَهوأ ِإْن ُهَو ِإاَلّ َوْحيٌ ُیوحي ی هتیمیه به ،ی اب 

کند که ،نچه کـه از  استدال  می 6

                                              
 .335، ص1، امنهاج السنة النبویهتیمیه، احمد،  . اب 1
 .857، ص5 ، االفتاوی الکبری. همو، 2
 .131، ص1، االجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. همو، 4
 .73، ص8 . همان، ا3
 .895، ص15 ، امجموع الفتاویتیمیه، احمد،  . اب 5
 .7. سوره نجم، ،یه 6
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 :کنـد شود وحی است و از روی هوا و هوس نیست یا به ،یاض ذیل استناد می  ادر می مبرپیا
ْم َیُبوُقوَن اْفَخَای
َ
ُه َیْرِخْم َعَلی  أ ِه َکِذبًا َفِأن َیَشِأ اقلَّ ُیِحقُّ اْقَحقَّ ِبَکِلَماِتتِه   َعَلی اقلَّ ُه اْقَلاِطَل َو َقْلِلَک َو َیْمُح اقلَّ

ُه َعِلیٌم ِبَذا ُدواِ ِإنَّ ِ  اقصُّ
1  َل َعَلْینتا َبْعتَ  اأْلَقاِویتل اَلَ َختْذنا ِمْنتُه ِبتاْقَیِمین ُمتمَّ َقَبَنْعنتا ِمْنتُه َو َقْو َتَبوَّ

اْقَوِتیَن 
2  ْکَثُاُهْم ال

َ
ْنَت ُمْفَخٍا َبْل أ

َ
ما أ ُل قاُقوا ِإنَّ ْعَلُم ِبما ُیَنزِّ

َ
ُه أ ْقنا  َیًة َمکاَن  َیٍة َو اقلَّ َیْعَلُمتوَن َو ِإذا َبدَّ

از  4
 3.ندانبیا در مقام دریافت و ابالغ مصون از خطا و اناه که شود ای  ،یاض استفاده می

 روایات(  
فتأذا حتدمخکم عتن اقلته بشتیء »که حضرض فرمودنـد:  کند میوی به روایت پیامبر استناد 

ام الهـی بر اساس ای  روایت پیـامبر در مقـام ابـالغ پیـ .«فرذوا به فأنی قن أکذب علی اقله
تیمیه  ب ا. چرا که در غیر ای   ورض حجت تمام نخواهد شد ؛مرتکب دروغ نشده است

اقتضا دارد در ،نچه که وی خبر ، رسالت پیامبر که در تحلیل ای  روایت بر ای  باور است
کذب و خطا دارد؛ زیرا اار خطا در ابـالغ ی دهد  ادق باشد و  دق داللت بر انتفا می

دیگر بر ،نچـه کـه بـه عنـوان وحـی ابـالغ ، ی  خطا استمرار داشته باشدوحی راه یابد و ا
 5.توان خبر اطالق کرد مین، شود می

یابی دالیل نقلی  ارز

 دوری بودن استدالل( الف
توان به ادلۀ شرعی اعم از ،یـاض  برای اثباض عصمت انبیا در مقام دریافت و ابالغ وحی نمی

بوض عصمت انبیا در ای  مقام، احتما  سهو و نسـیان و روایاض استناد کرد؛ چرا که قبل از ث
شرعی در ایـ  جـا  هاستناد به ادل، به عبارض دیگر ؛شودو تصرفاض عمدی در وحی داده می

مستل م دور است؛ یعنی  حت و درستی مضمون وحی الهی کـه توسـط انبیـا بیـان شـده 
، از طـرف دیگـر اسـت.متوقف بر عصمت ،نان از هر اونه سهو و خطا و تصرفاض عمدی 

پـس دلیـل بـر عصـمت در ایـ   ؛مضمون وحی شده است عصمت هم متوقف بر درستی  
                                              

 .83شوری، ،یه  . سوره1
 .33. سوره حاقه، ،یه 2
 .151. سوره نحل، ،یه 4
 .138، ص1، االجواب الصحیح لمن بدل دین المسیحتیمیه، احمد،  . اب 3
 .191، ص15، امجموع الفتاوی. همو، 5



 

 

رس
بر

 ی
اد

تق
ان

 ی
رته

س
گ

  ی 
انب

ت 
صم

ع
 ای

 د
از

ی
گاه

د
 

بن
ا

 هیمیت 

119 

مقام باید دلیل عقلی مح  باشد یا دلیلی مرکب از عقل و نقل که دلیل عقلی بر عصـمت 
   1ر مقاماض داللت کند.یدر تبلیغ داللت کند و دلیل شرعی بر عصمت در سا

 بهالن اجماع(  
و اجما  بـر عصـمت در مقـام دریافـت و ابـالغ وحـی از سـوی  ؛ ادعای اتفاقاوال  

شـود کـه ایـ   چرا که با مراجعه به کتـب کالمـی معلـوم می ؛تیمیه مورد قبو  نیست اب 
کـه از ( ق357متوفی) قاوی ابوبکر باقالنی چه چنانمسئله هم خالی از اختالف نیست 

همچنـی   2.دانـد جای  می کذب سهوی را در ای  زمینه ،،یدبه حساب میب راان اشاعره 
پذیرند خواسته یا ناخواسته عصمت انبیـا  کسانی که افسانه غرانین را نقل کرده و ،ن را می

تیمیه به   ب ؛ اثانیا  . همی  افراد است تیمیه نی  از اب  4.پذیرند در تلقی و ابالغ وحی نمیرا 
که برای مخاطبـان  دهد ای ادعای اجما  کرده و عقیده خود را به پیشینیان نسبت می اونه

در حالی  ؛پیشینیان است همهشود که نظریاض وی ،یینه تمام نمای تفکراض چنی  القا می
بلکه چه بسا برای مخالفت  ؛که با بررسی تاریخی نه تنها اجما  امت با وی همراه نیست

. نـدکنای از ،ن بـه عنـوان اتفـاق یـاد مـی ای که عده با تفکر او اجما  وجود دارد؛ مسئله
کنند؛ اما بر ،ن استقرار  نه اینکه اجما  بر ای  باشد که اناه می استعصمت از خود اناه 

کـذب و ، اجما  امت بر ای  است که از انبیا» اوید: اونه که فخر رازی می ندارند؛ همان
 3.«شود  ادر نمی و سهوا   عمدا  ، تحریف در مقام تبلیغ

 تناقض گویی( ج
شـویم و  میضاض فراوانی در کالم وی قمتوجه وجود تناتیمیه   های اببا مراجعه به کتاب

 او در یکـی از ادعاهـای 5.همی  تناقضاض و اختالفاض برای رد ادعاهای وی کافی است
« علی الضاللة یمتاال تجتمع »اجما  امت را معصوم دانسته و دلیل ،ن را حدیث ، خود

ست احدی بعد از پیامبر معصوم در حالی که در مووعی دیگر معتقد ا 6؛بیان کرده است
                                              

 .855، ص1 ، ابدایه المعارف فی شرح عقائد االمامیه. خرازی، سید محس ، 1
 .131، ص1 ، اصول ا حکاماإلحکام فی ا. ،مدی، ابوالحس ، 2
الةدرالمنثور فةی تفسةیر . سـیوطی، جـال  الـدی ، 855، ص13 ا جامع البیان فی تفسیر القرآن،. ر.،. طبری، محمد، 4

 .751، ص3 ، االکشاف عن حقائق التنزیل. زمخشری، محمود، 777، ص3 ، االمأثور
 .355، ص1 ، امفاتیح الغیب. رازی، فخر الدی ، 3
 .313 ، صتیمیه فی المیزان فتاوی ابن، . یعقوبی، محمد5
 .755، ص2، امنهاج السنة النبویهتیمیه، احمد،  . اب 6
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در مقـام دریافـت  ایشـان 1.ادعای عصمت برای غیر ایشان ادعای باطلی اسـت نیست و
انبیـا از » :اویـد قبال اشاره شد یک بار می چه چنان، کند دو نو  اجما  مطرح می، وحی

اونـد اویند و با خد دروغ نمی و سهوا   دهند معصومند؛ به ای  معنا که عمدا   ،نچه خبر می
بـار دیگـر و  2.«اویند مطـابن فرمایشـاض خداونـد اسـت کنند و ،نچه می مخالفت نمی

عصمت انبیا در تبلیغ » :کند میبخاطر اینکه افسانه غرانین را پذیرفته است ادعای اجما  
 4.«کنند پس به اتفاق مسلمی  در تبلیغ استقرار براناه ندارند و خطا نمی ؛ثابت است

دارد و  تأکیدخاطر مبنای اوست که بر جمود به ظواهر ،یاض  هیه بتیم ای  تناقضاض اب 
اشـکا  دیگـر او  3.اسـتویل و مجاز در قر،ن أبدون تحلیل به نقل ،نها پرداخته و منکر ت

روایـاتی را کـه بـه ، تیمیه طبن همان مبانی ظاهرارایی اب . پذیرش روایاض مجعو  است
اللت دارند  حیح دانسته است و به همان اسرائیلیاض مشهورند و بر عدم عصمت انبیا د

با پـذیرش که افسانه غرانین است ، حا  یکی از اسرائلیاض. کند معنای ظاهری حمل می
نویسـد:  تیمیـه می اب  چـه چنانرود  مـیا  ؤعصمت انبیـا در تبلیـغ زیـر سـ، ای  افسانه

ی  چنی  تفسـیر ا ،شیطان ،یاض را بر زبان پیامبر جاری کرد؛ اما خداوند ،ن را نسخ کرد»
از سلف وارد شده است و هی  محذوریتی نـدارد زمـانی ایـ  حـرف در تبلیـغ رسـالت 

معصوم است از اینکه اقرار و  ،در حالی که نبی ؛مشکل ساز است که نبی بر ،ن اقرار کند
سـف بـار بـوده أقـدر ت تیمیه ،ن ب پذیرش افسانه غرانین از سوی ا 5.«اعتراف به خطا کند

تیمیـه را در ایـ  بـاره رد  بـ د و نظـر اکنبانی سلفی نتوانسته ،ن را تحمل است که حتی ال
او معتقد است که همه روایاتی که به طرق مختلف از اهل سنت در مورد افسـانه  کندمی

وعیف و مجهـو  بـودن راویـان و اخـتالف در ، غرانین نقل شده به دلیل ارسا  در سند
فثبت مما تقـدم بطـالن » نویسد:در اخر می وی. نیستمردود است و قابل استناد ، مت 

 6.«هذه القصه سندا و متنا

                                              
 .79، ص19، امجموع الفتاوی. همو، 1
 .777، صالنبوات. همو، 2
 .895، ص15، امجموع الفتاوی. همو، 4
 .878 ، صتیمیه لیس سلفیا ابن. عویس، محمد، 3
 .331، ص1 ، ابویهمنهاج السنة النتیمیه، احمد،  . اب 5
 .85، صنصب المجانیق لنسف قصه الغرانیق. البانی، محمد نا ر، 6
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  دلیل عقلی. 1. 1. 0
تیمیه در مورد دلیل عقلی بر ای  باور است که جواز کذب بر پیامبر در تبلیغ با معج ه  اب 

 نویسد: باره می او در ای . و مقصود رسالت انبیا منافاض دارد
وی را  همگر اینکـه توبـ، پیامبران را ذکر نکرده استخداوند  دور اناه پیامبری از » 

به دلیل همی  ظواهر است که مردم در باب عصمت انبیـا . از ،ن اناه هم بیان کرده است
برخـی هـم ، : برخی بر ای  باورند که پیامبران از ارتکاب اناه معصـومنداند هاروه شد دو
بحـث در تبلیـغ رسـالت کـه امـت  ویژه بهاعتقاد دارند؛ « عصمت از استمرار بر اناه»به 

اسالمی اتفاق دارند که پیامبران معصومند از اینکه بر اناه استمرار داشته باشند؛ چرا کـه 
، ،وردن معجـ ه هـدف از 1.«عدم عصمت با هدف رسالت و مدلو  معج ه تنـاق  دارد

 اعطـای معجـ ه بـه انبیـا عقـال بنـابرای ، ؛اثباض  داقت انبیا درادعای رسالتشان اسـت
زیـرا اعطـای  ؛دهنـد حـن اسـت داللت دارد بر اینکه ،نچه پیامبران به خداوند نسبت می

تصدین او در افتارش است؛ حـا  ااـر قـرار باشـد  معج ه به یک شخص بمن لۀ تأیید و
پیامبران به دروغ چی ی را به خداوند نسبت دهند تأیید چنی  پیامبری با معج ه در حکـم 

 2.تصدین کردن شخص دروغگو است
 ،تیمیه در مورد عصمت انبیا در مقـام تلقـی و ابـالغ نکته قابل توجه ای  است که اب 

سهو و اشتباه در تلقـی و ، خطا، در حالی که ای  دلیل ؛کند میفقط بحث کذب را مطرح 
طور کـه بـر نفـی  ،ورندۀ معج ه همان، به ای  بیان که تصدین. شود ابالغ را هم شامل می

وحی را درست دریافت کرده و در مقام ابالغ ، دهد که نبی ن میکذب او داللت دارد نشا
اونـه کـه تصـدین کـذب قبـیح اسـت و از  نی  خطایی  ورض نگرفته است؛ زیرا همـان

تصدین باطـل و خـالف حـن نیـ  قبـیح اسـت؛ یعنـی ااـر در ، شود وند  ادر نمیاخد
صدین کردن ت( هرچند که از روی خطا و فراموشی باشد) مضمون وحی تغییری رخ دهد

 4.خالف حکمت است، اونه با انحراف وحی را به مردم برساند پیامبری که ای 
                                              

إن الله سبحانه وتعالی لم یذکر ع  نبي م  األنبیاء ذنبا إال ذکر توبته منه ولهذا کان الناس في عصمة األنبیاء علی قولی  . »1
رار علیها ال سیما فیما یتعلن بتبلیغ الرسالة فـإن األمـة متفقـة أما أن یقولوا بالعصمة م  فعلها وأما أن یقولوا بالعصمة م  اإلق

منهاج السنة تیمیه، احمد،  اب «. علی أن ذلك معصوم أن یقر فیه علی خطأ فإن ذلك یناق  مقصد الرسالة ومدلو  المعج ة
 .132، ص15 ، االنبویه

 .188 ، صالعصمه فی ضوء عقیده اهل السنه والجماعه. راشد التمیمی، منصور، 2
 .32، ص8، االمیزان فی تفسیر القران. طباطبایی، سید محمدحسی ، 4
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نصـاری بـر ایـ  مسـئله ، یهـوداست که تمام مردم اعم از مسلمان، تیمیه معتقد  اب 
انـد؛ چـرا کـه مقصـود از  اتفاق نظر دارند که انبیا در تبیلغ رسالت  ادق و معصـوم بوده

طور حضرض موسی خطاب به فرعون افته  شود همان رسالت بدون عصمت حا ل نمی
ب اْقَعَلِمیَن »است  ن اَّ ِه ِإال اْقَحقَّ   َو َقاَل ُموسي َیِفْاَعْوُن ِإني َاسوٌل مِّ ُقوَل َعلي اقلَّ

َ
ن ال أ

َ
َحِبیٌق َعلي أ

ْاِسْل َمِعي َبني ِإستاِءیَل 
َ
ُکْم َفا بِّ ن اَّ َنٍة مِّ ای  بـدانیم نبـی دروغ اارجـ بنـابرای ، ؛«َقْد ِجْئُخکم ِبَلیِّ

ایم که امکان دارد مواردی را رسو  به دروغ افته باشد بدون  کرده ایشان اقرار بر، اوید می
 1.ای  که خدا افته باشد

 عصمت انبیا به اعتبار زمان  ی . گستره1
 شود: میقلمروی عصمت انبیا از نظر زمان به دو مرحله تقسیم 

 عصمت انبیا قبل از بعثت. 1. 1

عصـمت انبیـا از . کنـد یمیه درباره عصمت انبیا قبل از بعثت در دو مرحله بحث میت اب 
 . کفر و عصمت انبیا از اناه

 کفر عصمت از( الف
تیمیه در مورد عصمت انبیا از کفر قائل به تفصیل است؛ او معتقـد اسـت کـه پیـامبر  اب 

اوثـان حفـظ کـرده قبل بعثت از کفر معصوم بوده و خداوند ایشان را از عبادض   اکرم
از عبـادض بتهـا بیـ اری  نقل شده کـه پیـامبر اکـرم»اوید:  وی در ای  باره می. است

بلکه فقـط خـواص را ؛ مردم را از ای  عمل نهی نکرده ، ورض عمومیه اما ب ؛جسته می
 2«.نهی کرده است

بودند، واجب  ها مبغوض پیامبر  ای  که افته شده بت»نویسد:  او در جای دیگر می
یک ویژای خاص داشتند و ،ن ای  که  ایشانچرا که  ؛اونه باشد نیست برای هر پیامبری ای 

ایشان سرور فرزندان ،دم و پیامبری است که بی  اهل کفر رشد کرده و به جهت ایـ  کـه بـا 
از ایـ   4.«استتر از دیگران  نصرض و قهر الهی مورد تأیید قرار ارفته، کامل ،هدایت ،علم

                                              
 .191، ص15 ، امنهاج السنة النبویهتیمیه، احمد،  . اب 1
 .817، ص1 ، اتفسیر آیات أشکل تیمیه، احمد،  . اب 2
نشأ بی  أهل الکفر الذی  ال وما ذکر أنه بغضت إلیه األوثان ال یجب أن یکون لکل نبی فإنه سید ولد ،دم والرسو  الذی ی. »4

، مجمةوع الفتةاویتیمیـه، احمـد،  اب «. نبوة لهم یکون أکمل م  غیره م  جهة تأبید الله له بالعلم والهدی وبالنصر والقهـر
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که الزم نیست پیـامبران از ابتـدای عمـر موحـد باشـند و  ،ید به دست مینی  ض چارفراز عب
بدان جهت اسـت کـه خداونـد او را بـا  ،جسته ها بی اری می هم اار از بت پیامبر اسالم

 علم و هدایت و یاری و قهر خویش تأیید کرده است. 
 نویسد:  تیمیه در مورد عصمت سایر انبیا از کفر می اب  

عصمت انبیا از کفر قبل از نبوض، اختالف دارند؛ افـراد کثیـری از ،نهـا  اهل سنت در»
قتیبـه  به عصـمت معتقدنـد. اب  2ق(517، بغوی )متوفی1ق(531عطیه )متوفی همانند، اب 

هـا  عبـادض بت نبـوض از را قبـل از تصریح کرده که خدای متعـا  پیـامبر 4ق(837)متوفی
  اسـت کـه خداونـد پیـامبران را از بهتـری  حفظ کرده است؛ اما تحقین در ای  مسـئله ایـ

ـُه َأْعَلـُم َحْیـُث َیْجَعـُل » فرماید: طور که خداوند در قر،ن می ا یند همان اقوامشان برمی الَلّ
َساَلَتهُ  و کسی که در میان مشرکی  جاهل رشد کرده اار بر دی  ،نان باشد تـا زمـانی کـه  3«ر 

دانند، انجام دهد و ،نچه را  چه را واجب میمعروف به راست اویی و امانت داری باشد و ،ن
نقص و خواری بر او وارد نیست. چنی  افـرادی کـه بـر  ،د، عیبکن میدانند تر،  زشت می

اند مستحن عذاب نیستند و در ای  مورد چیـ ی کـه نفـرض ایجـاد کنـد و  دی  مشرکان بوده
،یـد کـه بـه  دست می از ای  عبارض وی به 5«.مانع از پذیرش سخ  ،نان باشد، وجود ندارد

 داند.  انبیا قبل از نبوض، عقیده ندارد و حتی ،نان را از کفر هم معصوم نمی عصمت سایر

 عصمت از گناه(  
اعتقـادی ، اناهان اعـم از کبیـره و  ـغیره تیمیه به عصمت انبیا قبل از بعثت در مورد اب 

 وی بـر. نـدا ر ای  دورهندارد و منتقد اعتقاد کسانی است که قائل به عصمت مطلن انبیا د
ای  باور است که هی  دلیلی نداریم که ثابت کند انبیا قبل از بعثت معصوم بودند و تمـام 
                                                                                                      

 .71، ص15 ا
 .118، ص5، االمحرر الوجیزعطیه،  . اب 1
 .851، ص3، اتفسیر البغوی. بغوی، 2
 .37ص، تاویل المختلف الحدیثقتیبه،  . اب 4
 .183:. سوره انعام3
التحقین أن الله سبحانه إنما یصطفی لرسالته م  کان خیار قومه وم  نشأ بی  قوم مشرکی  جها  لم یک  علیه نقص إذا . »5

قا  تعالی وما کنا معذبی   کان علی مثل دینهم إذا کان معروفا بالصدق واألمانة وفعل ما یعرفون وجوبه وترك ما یعرفون قبحه
مجمةوع تیمیـه، احمـد،  اب «. عث رسوال فلم یک  هؤالء مستوجبی  العذاب ولیس في هذا ما ینفر ع  القبو  مـنهمحتی نب

 .75، ص15 ، االفتاوی
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ایشـان در ایـ  اسـت.  وـعیف، اند ای که قائلی  به عصمت در ای  دوره ،ورده ادلۀ عقلی
 نویسد: میباره 

شـود کـه بـر ،ن  یکما  منافاض دارد و نقص برای پیامبر محسوب م  ورتی با اناه در»
توبه کـردن، مقامشـان  باقی بماند و از ،ن رجو  نکند و توبه نصوح نکرده باشند؛ اما انبیا با

اند: حضرض داود بعد از توبه کردن  طور که بعضی از سلف افته رود همان از قبل باالتر می
لتـوابی  و ان الله یحـب ا»فرماید:  نسبت به پیش از اناه، فردی نیکوتر شد؛ چرا خداوند می

تری  کـار نـ د خداونـد  اار توبـه محبـوب»اوید:  او در جای دیگر می 1«یحب المتطهری 
تیمیــه از  منظــور اب  2«ســاخت. تــری  خلــن خــویش را بــه انــاه ارفتــار نمی نبــود، ارامی

است و منظور از اناه نی ، همان اناهی است که بـه  تری  خلن همان پیامبر اکرم  ارامی
 4«لیغفر لک الله ماتقدم»نسبت داده است:   ه پیامبرزعم او خداوند ب

 تیمیه نقد و بررسی دلیل ابن. 1. 1

بلکه با مغالطه دعوی بطالن ،نها را مطـرح  ؛تیمیه ادله متکلمی  و حکما را نقد نکرده اب 
حکمـا و ، در بـاب عصـمت. از ،نهـا عبـور کـرده اسـت، عقلی دالیـل کرده و بدون نقد

اند کـه در مقـام نقـد بـه ،نهـا  نبیا از اناهان ادله عقلی ارائه کردهمتکلمی  برای عصمت ا
 . کنیم اشاره می

 دلیل نقض غرض( الف
موریـت خا ـی أدالیل اثباض عصمت ای  است کـه انبیـا بـرای انجـام هـدف و م یکی از

ها باشد یا ابالغ وحی و اتمام حجت؛  اند خواه ای  هدف تعلیم و تربیت انسان مبعوث شده
شـود و نقـ  غـرض خواهـد بـود ونقـ   یا معصوم نباشند ای  اهداف محقن نمیاار انب

شود مگـر ایـ   هدف از بعثت انبیا محقن نمی 3کار عبث، بر خداوند محا  است. غرض و
که پیامبر خود سرمشن عملی و عینی تقوا و پاکدامنی باشد؛ مهمتـری  و نخسـتی  ویژاـی 

ند عمل کند و بـی  قـو  و فعـل او همـاهنگی ک ای  است که خود پیامبر به ،نچه تو یه می
مواد مخدر، سیگار و ...  همانند طبیبی نباشد که بیماران خود را به اجتناب از برقرار باشد و

                                              
 .378، ص8 ، امنهاج السنة النبویهتیمیه، احمد،  . اب 1
 .815، ص7. همان، ا2
 .125 ، صفکرا و منهجاتیمیه،  . سبحانی، جعفر، اب 4
 .755 ، صشاد الطالبین الی نهج المسترشدینار. فاول مقداد، 3
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اار پیـامبری خـود اهـل فسـن و  بنابرای ، ؛کند؛ اما خود معتاد به ای  مواد است تو یه می
بلکـه عمـال  ؛را از دسـت دادهفجور و ارتکاب معا ی باشد نه تنها نقش یک مربـی الهـی 

شود و از ،ن جا که نق  غرض و ترغیب بـه معصـیت  سبب تشوین مردم به اناهکاری می
اونـه  یک با حکمت الهی سازاار نیسـت، الزم اسـت پیـامبران الهـی از ارتکـاب هـر هی 

طور مطلن حتی  دلیل نق  غرض ل وم بعثت انبیا عصمت انبیا را به 1اناهی مصون باشند.
اونه سابقۀ اناه و معصـیت نـدارد،  ز بعثت ثابت کرده، چرا که وجود پیامبری که هی قبل ا

 2تأثیر بیشتری در تحصیل کامل اهداف تربیتی بعثت دارد.
 دلیل اعتماد(  

اعتماد مردم به  ـحت ، اار انبیا که مربی مردم هستند اعمالشان مطابن رفتارشان نباشد
نـد؛ امـا خـود کیامبر مردم را به دوری از اناه دعـوض رود حا  اار پ افتار ،نها از بی  می

چـه ) اناه ب رگ و کوچک، در ای  مورد 4.شود مرتکب اناه شود موجب سلب اعتماد می
مـردم سـخ  . کند چرا که اناه خصو یت مردم اریـ ی دارد فرقی نمی( عمدا چه سهوا

های شخصـی  هکسی را که سابقۀ روشنی دارد و مرتکب اناهی نشده است در مقابل افت
 3.پذیرنـد بیشـتر میکند،  میبعدا از ،نها دوری  ؛ اماشود که ااهی مرتکب اشتباهاتی می

 بـا هـدف بعثـت کنند میاما بالفا له توبه  ؛کنند میتیمیه که انبیا اناه  ب حا  ای  باور ا
عادض ها را از ارتکـاب انـاه بازداشـته و سـ تا انسان اند هانبیا سازاار نیست؛ زیرا انبیا ،مد

ها را به انـاه و امراهـی کشـانده و ،نهـا را از  نه اینکه انسان کنند،اخروی ،نها را تضمی  
ای  است کـه انسـان ، در واقع هدف از بعثت پیامبران، د؛ به دیگر سخ کننخداوند دور 

د تـا کنـاناه نکند و به واسطه ترك اناه رفعت مقام یابد نه اینکه اناه کنـد و سـپس توبـه 
 بر خداوند بنابرای ، ؛است یتفاوض بسیار، که میان ای  دو یابد! روش  است رفعت مقام

د؛ پـس کنـامـر ، کنـد میبه تبعیت از کسی که خطا و اناه  قبیح است که مردم را ،حکیم
 5.الزم است انبیا از اناهان معصوم باشند
                                              

 .858، ص1 ، اآموزش عقائد . مصباح ی دی، محمدتقی،1
 .35، ص8 ، اآموزش کالم اسالمی. سعیدی مهر، محمد، 2
 .73 ، صالنک  االعتقادیه. مفید، محمد، 4
 .135، ص1 ، االهدی الی دین المصطفی. بالغی، محمد جواد، 3
 .51 ، صفی معرفۀ اصول الدین حق الیقین.عبدالله شّبر، 5
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ر طور کـه از قـو  شخصـی کـه د دانیم ،ن ما می»نویسد:  باره می سید مرتضی در ای 
، هی  حالی از احوا  و به هی  وجهی از وجوه مرتکـب کفـر و انـاه کبیـره نشـده اسـت

کنیم از قبو  قو  شخصی که در حالی از احوا  کفر و اناه کبیره از او سر  ،رامش پیدا می
به همـی   ؛کنیم ،رامش پیدا نمی، زده باشد ارچه از ،نها توبه کند و مستحن عذاب نباشد

مردم کسانی را که قبال فعل قبیحی از ،نها سـر زده باشـد طعنـه  ،اوقاض از سبب بسیاری
مردم ای  را عیب و نقـص و مضـر و مـوثر در . ارچه از ،ن فعل توبه کرده باشد ؛زنند می

دانند و تجوی  کبائر قبل از نبوض کمتر از تجوی  در حا  نبـوض در کاسـت   شخصیت می
در ( اناه بعـد از نبـوض) ارچه یکی از ،نها ؛از رتبه پیامبر و منفور کردن مردم از او نیست

 که  شاید بتوان افت 1«تر است قوی( اناه قبل از نبوض) تنفیر و دور کردن مردم از دیگری
تیمیه  ب خاطر همی  سلب اعتماد است که بسیاری از علمای اهل سنت در ای  باره با ا هب

یعنـی معتقدنـد  ؛انـد ثریمخالفت کرده و همانند متکلمان امامیه قائل به عصمت حداک
پیامبر از ابتدای والدض تا انتهای حیاض هرا  مرتکب هی  یک از اناهان کبیره و  ـغیره 

: کنـیم مـیجا از باب اختصار به دو نمونـه اشـاره  چه عمدا چه سهوا نخواهند شد در ای 
بــ رگ فرقــة مــالکی در شــرح خــود بــر کتــاب موطــأ مالــک  ی، یکــی از علمــازرقــانی

از اناهان کبیره و ، بعد از نبوض و قبل از ،ن  بنابر قو   حیح پیامبر اکرم»نویسد: می
در حالـت جـدی و شـوخی و ، خفـا و ،شـکار، در ظاهر و بـاط ، سهوا یا عمدا،  غیره

 حابه بر  ی هدر حالی که هم ؛چگونه معصوم نباشد ،معصوم است، خشنودی و غضب
دکتـر مجـد مکـی در ایـ  بـاره  2«نـدوتبعیت و تأسی به او در تمام افعـالش اجمـا  دار

اار انبیا الهـی از ابتـدای والدض تـا انتهـای حیـاض از عصـمت برخـوردار » نویسد: می
بلکه ا وال موجـب سـلب اعتمـاد  ؛نه تنها اثر تربیتی الزم تحقن نخواهد یافت، نباشند

 مردم به ،نها و در نهایت شک در رسالت و نبوض ،نان خواهد شد و ای  خود بـا حکمـت
طور که عصمت انبیا از اناه را بعد از  ای  دلیل نی  همان 4.«خداوند هرا  سازااری ندارد

بر عصمت انبیا از اناه قبل از بعثت نیـ  داللـت دارد؛ زیـرا  ـدور  کند میثابت ، بعثت
الزم اسـت ؛ بنـابرای ، اسـتاناه از ،نان قبل از بعثت یکی از موانـع پـذیرش دعوتشـان 

                                              
 .85 ، صتنزیه االنبیا و ا ئمه. علم الهدی، سید مرتضی، 1
 .783، ص3 ، اشرح الزرقانی علی المواهب اللدنیه بالمنح المحمدیه. زرقانی، شهاب الدی ، 2
 .153، ص8، اکامل ازعقاید اهل سن  یا مجموعه. مکی، مجد، 4
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بردارد تا دعوض انبیا مورد پذیرش قرار ارفته و مردم در قبـو  دعـوض  خداوند ای  مانع را
 .  ،نان ،رامش خاطر داشته باشند

 عصمت انبیا بعد از بعثت. 1. 2

کند: عصمت انبیـا  تیمیه درباره عصمت انبیا بعد از بعثت نی  در سه مرحله بحث می اب 
 .   غایر عصمت انبیا از کبایر و عصمت انبیا از،  از کفر

 کفر عصمت از( لفا
او در ایـ  بـاره . نـدکفر شـر، و معصـوم از، تیمیه معتقد است که انبیا بعد از بعثـت اب 
 1«اندمن ه، تمام انبیا از شر، و تکذیب موردی از موارد حن» نویسد: می

کند  کفر و شر، بعد از بعثت ادعای اجما  می تیمیه در مورد مصون بودن انبیا از ب ا
مگر کسی که بـه  ؛در ای  مسئله کسی مخالف نیست» :اوید که میو جالب توجه است 

  یشود مثل شیعیان که ،نها اظهار کفر را بر پیـامبران از نـو  تقیـه جـا افتار او اعتبار نمی
شود به ای  بیان که شیعیان  دور اناه  اثباض می، البته ای  حرف از طرین الزم ؛دانند می

ند و هر اناهی طبن مبنای ،نان کفر است در نتیجه  دور دان   مییبر انبیا را طبن تقیه جا
کند که ای  حرف از توالی فاسد و الزمه مبنای ،نان  او تصریح می. کفر از انبیا جای  است

 2«.در تقیه است و ارنه ملت م نیستند اینکه نبی کافر باشد
 کبایر عصمت از(  
با اشاره کردن به نظـر اهـل حـدیث و تیمیه در مورد مصون بودن انبیا از اناهان کبیره  اب 

. ،ن را به طور ومنی پذیرفته اسـت، دنکه پیامبران از کبائر فقط معصومسلف مبنی بر این
اعتقاد به اینکـه انبیـا از »اوید:  دهد و می اسالم نسبت می یوی ای  قو  را به اکثر علما

، لـب اهـل کـالمحتـی قـو  اغ ها هکبائر معصومند؛ قو  اکثر علمای اسالم و جمیع فرق
قو  اکثـر اشـاعره و همچنـی  ، اوید: ای  اعتقاد طور که ابوالحس  ،مدی می همان است

بلکه نقل نشده از سـلف و  ـحابه و تـابعی   ست؛و  اکثر اهل تفسیر و حدیث و فقهاق
 4.«مگر ای  که موافن ای  قو  باشد

سـت؛ امـا در مواوـع تیمیه در ای  مواوع عصمت پیامبران را پذیرفتـه ا برغم ،نکه اب  
                                              

 .751 ، صالنبواتتیمیه، احمد،  . اب 1
 .312، ص8 ، امنهاج السنه النبویهتیمیه، احمد،  . اب 2
 .719، ص3 ، امجموع الفتاوی. همو، 4
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ایــ  تناقضــاض بــه همــان مســلک ظــاهرارایی او  دیگــری بــا ،ن مخالفــت کــرده اســت و
هی   تیمیه در برخی از عباراض خود به عصمت پیامبران از اناه باور ندارد و اردد. اب  بازمی

و  انداختند که انبیا توبه را به تأخیر نمیسخ  بیند. او بعد از ای   دلیلی بر ل وم عصمت نمی
نصـوص ،یـاض و تعـداد که  اویدمیورزیدند، به اجما  چنی   بر انجام اناهان ا رار نمی

قیغفتا قتک  هبسیار است. وی با استناد به ،یـ، روایاض در خصوص ،مرزش اناهان پیامبران
اعمـا ، معصـوم ندانسـته و  هرا در حـوز پیـامبر اکـرم  ،1اقله ما تبدم من ذنلک و ما تاخا

کـه  انـد ویل بـرده و افتهأی که قائل به عصمت پیامبرند، ای  نصوص را تمعتقد است کسان
تیمیـه چنـی   اناه امـت پیـامبر اسـت. اب « ما تاخر»اناه ،دم و مراد از« تقدم ما»منظور از 

 2شمرد. داند و ،ن را فاسد و باطل می می« تحریف الکلم ع  مواوعه» تأویلی را از باب
 صغایر عصمت از( ج

روش  شد کـه وی بـه ، تیمیه پیرامون اناهان کبیره دادیم ب در مورد دیدااه ابا توویحاتی 
 ؛داند   مییمعتقد نیست و ارتکاب ،ن را برای پیامبران جا، عصمت انبیا از اناهان  غیره

و بر ،ن بازخواست نشده و خداوند  کنندمیلک  معتقد است پیامبران از اناه  غیره توبه 
 4.کندمی،ن را جبران 

تیمیه استداللی برای نظریه خود مبنی بر عـدم عصـمت انبیـا از اناهـان  ـغیره   با
 کـه مـ  تـواب و ،داده اسـت مبنی بر اینکه خود خداوند به پیامبران خبـر کندمیمطرح 

انسـان ؛ بنـابرای ، استتری  عباداض ن د خدای سبحان  طرفی توبه ازمحبوب از و مغفار
شود و توبه از  ـغیره هـی  نقصـی بـه حسـاب می رت بعد از توبه کردن ن د خدا محبوب

 3.ها واجب است انسان هکه بر هم استکماالض انسانی  مهمتری بلکه از  ؛،ید نمی
؛ ،یاتی که کندمیوی برای استناد ذنب  غیره به انبیا و نیکو بودن توبه به ،یاض قر،ن اسناد 

 5خبر داده اسـت. و پیامبر اکرم  و نوح  در ،نها خداوند از توبه انبیا مانند توبه ،دم 
 6.کنـدمـیکه خداوند بنداان را تشوین بـه توبـه  کندمیتیمیه به ،یاتی استدال   همچنی  اب 

                                              
 .8:. سوره فتح1
 .713، ص15 ، امجموع الفتاویتیمیه، احمد،  . اب 2
 .785، ص3. همان، ا4
 .51، ص15 . همان، ا3
 .33:هود؛ 87 :.اعراف5
 .7:. نصر6
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و مجاز در قـر،ن را قبـو  نـدارد،  استتیمیه طبن مبنای خود که ظاهرارایی  حا ل ،نکه اب 
ها از خداوند مطرح شـده تمام ،یاض و روایاتی که در مورد لغ ش انبیا و درخواست مغفرض ،ن

. شـاید شـدچنی  قائل به عدم عصمت پیامبران از اناهان  غیره  را حمل بر ظاهر کرده و ای 
توجیـه عمـل خلفـا کنـد،  بر حمل به ظاهر ،یاض می ا رارکه لی ییکی از دال که بتوان افت

االتری  درجه و اما به امان باطل او، با توبه به ب ؛که قبل از اسالم مرتکب اناهان شدند باشد
نخستی  ایمان ،ورنداان از مهاجری  و »نویسد:  مقام بعد از انبیا رسیدند. وی در ای  باره می

،نها بعد توبه کردن از کفر و اناهان اذشـته، بـه  باشند؛ انصار بهتری  مخلوق بعد از انبیا می
 1«شـود یچنی  مقامی نائل ،مدند و کفر و اناهان اذشته هی  عیبـی و نقصـی محسـوب نم

 تمسک به توبه نی  پیشتر اذشت.  پاسخ استدال  او در

 گیری  بندی و نتیجه جمع
ای  نتیجه به دسـت ،مـد کـه وی ، تیمیه ب در ،ثار اونااون ا مفاهیم به کار رفتهبا بررسی 

ارچه در مـورد عصـمت پیـامبران در مقـام دریافـت و ابـالغ وحـی چنـی  عصـمتی را 
تیمیـه  بـ ا. کندمیغرانین دوباره ای  عصمت را مخدوش  هاناما با پذیرش افس ؛پذیرد می

 دور اناهان اعم از کبیره و  قائل به تفصیل است و، یک مووع در، به اعتبار بعد عملی
داند و معتقد است که هی  دلیـل عقلـی  امری ممک  می را  غیره قبل از بعثت برای انبیا

دارد که ،نچـه  ذکر اجما  علما بیان میبرای اثباض عصمت قبل از بعثت وجود ندارد و با 
وی با توجه به حمل . عصمت از اناهان کبیره در دوران نبوض است، برای انبیا الزم است

در مووـعی  و دانـد عصـمت از  ـغائر را الزم نمی، ،یاض منافی عصمت بر ظاهر خـود
سـبب ، ه،ن اسـت کـه حسـ  توبـ و بر پنداشتهپیامبران را از هی  اناهی پیراسته ن، دیگر

در . ظـاهرارایی و دوری از درایـت اسـت، ای  تعاروـاض أمنش. رفعت مقام ایشان است
:تیمیه به ای  نتیجه رسیدیم که  بررسی دیدااه اب  باور وی در مورد عصمت پیـامبران  اوال 

: است؛در مقام دریافت و ابالغ وحی خالف ،یاض  بـاور وی در مـورد عصـمت بـه  ثانیـا 
ا  برده و با حکمت الهی که دوری ؤفلسفه بعثت انبیا را زیر س، ملیاعتبار بعد نظری و ع

 . استناسازاار ، مردم از معصیت و اناه است
  

                                              
 .53، ص15 ، امجموع الفتاویتیمیه، احمد،  . اب 1
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 منابع
یم .1  قرآن کر

 الف( کتب

االعتقالادات فالی دیالن بابویه، ابی جعفر محمد ب  علی ب  الحسی  القمی )شیخ  دوق(،  اب  .8
 ق. 1717، بیروض: دارالمفید، االمامیه

، جمع و ترتیب: الشیخ عبدالرحم  ب  قاسـم، مجموع الفتاویاحمد ب  عبدالحلیم، تیمیه،  اب  .7
 ق. 1792جا(،  ، )بی1چ

 ق. 1358، بیروض: دارالکتب العلمیه، النبواتتیمیه، احمد ب  عبدالحلیم،  اب  .3

یهتیمیه، احمد ب  عبدالحلیم،  اب  .5 ، تحقین: منهاج السنة النبویه في نقض الکالم الشیعة القدر
 ق. 1357جا( مؤسسه قرطبه،  ، )بی1رشاد سالم، چ محمد

مصـطفی  -، تحقیـن: محمـد عبـدالقادر عطـا الفتاوی الکبریتیمیه، احمد ب  عبدالحلیم،  اب  .7
 ق. 1352، دارالکتب العلمیه، 1عبدالقادرعطا، چ

، مصـحح: عبـدالع ی  خلیفـه، ریـاض: تفسیر آیالات أشالکلتتیمیه، احمد ب  عبدالحلیم،  اب  .3
 ق. 1311د و الریاض، مکتبة الرش

، تحقین: علی حس  الجوا  الصحیح لمن بدل دین المسیحتیمیه، احمد ب  عبدالحلیم،  اب  .2
 ق. 1313، الریاض: دارالعا مه، 1نا ر، چ

 ق. 1993، بیروض: دارالجیل، 1، تحقین: عبدالرحم  عمیره، چالمواقفایجی، عضد الدی ،  .9

، تحقیـن: اإلحکالام فالی اصالول ا حکالام اآلمدی، ابوالحس  علی ب  ابـی علـی بـ  محمـد، .15
 تا[.  عبدالرزاق عفیفی، بیروض: المکتب االسالمی، ]بی

جا، نرم اف ار المکتبـه الشـامله،  ، بینصب المجانیق لنسف قصه الغرانیقالبانی، محمدنا ر،  .11
 تا[.  ]بی

فـی، ، قـم: مکتبـه ،یـه اللـه مرعشـی النجقواعد المرام فی علم الکالمبحرانی، میثم ب  علـی،  .18
 ق. 1792

، بیـروض: منشـوراض مؤسسـه االعلمـی الهالدی الالی دیالن المصالهفیبالغی، محمـد جـواد،  .17
 تا[.  للمطبوعاض، ]بی

یقین )شالیعه و اهالل سالنت(حسینی میالنی، سید علـی،  .13 جـا(  ، )بی1، چعصمت از منظر فالر
 ش. 1793انتشاراض الحقاین، 

 ش.  1777شاراض الروی، ، قم: انتانوارالملکوت فی شرح الیاقوتحلی، حس  ب  یوسف،  .15

 ق.  1387جا(، انتشاراض قم،  ، )بیمنه  القرآنی العصمه فی ضوءحیدری، سید کما ،  .17
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جـا(، مؤسسـه النشـر  ، )بیبدایه المعالارف فالی شالرح عقائالد االمامیالهخرازی، سید محس ،  .13
 ق.  1375االسالمی، 

 ق.  1351، بیروض: دارالکتب العلمیه، 1، چءعصمة االنبیارازی، فخر الدی ،  .12

 ق.  1381، بیروض: دارالکتب العلمیه، 1، چمفاتیح الغیب )التفسیر الکبیر(رازی، فخر الدی ،  .19

، ریـاض: مکتبـه 1، چالعصمه فی ضوء عقیده اهل السالنه والجماعالهراشدالتمیمی، منصور،  .85
 ق.  1375الرشد، 

للدنیاله شرح الزرقانی علالی المواهالب ازرقانی، شهاب الدی  محمد ب  عبدالباقی ب  یوسف،  .81
 ق. 1313جا(، دار الکتب العلمیه،  ، )بی1، چبالمنح المحمدیه

 تا(..  جا(، )بی )بی ،الکشاف عن حقائق التنزیلزمخشری، محمود ب  عمر،  .88

، قـم: المرکـ  العـالمی االلهیالات علالی هالدی الکتالا  و السالنه و العقاللسبحانی، جعفـر،  .87
 ق. 1318للدراساض االسالمیه، 

تیمیه و مناقشتها علی ووء  ، فکرا و منهجا: قراءة نقدیه لعقائد و ،راء اب تیمیه سبحانی، جعفر، اب  .83
 ق. 1378، قم: مؤسسه االمام الصادق، 1الکتاب الع ی ، چ

یمسبحانی، جعفر،  .85 ، تهـران: وزاره الثقافـه و االرشـاد االسـالمی، عصمة االنبیا فی القرآن الکر
 ق. 1359

 ش. 1793ناشر:کتاب طه،  ، قم،آموزش کالم اسالمیسعیدی مهر، محمد،  .87

، ارشالاد الهالالبین الالی نهال  المسترشالدینالسیوری الحلی، فاول مقداد، مقداد ب  عبدالله،  .83
 ق. 1355تحقین: سید مهدی رجائی، قم: مکتبه ،یه الله مرعشی، 

، قم: مکتبـه ،یـه اللـه العظمـی المرعشـی الدرالمنثور فی تفسیر المأثورسیوطی، جال  الدی ،  .82
 .  ق1353النجفی، 

فی وـوء السـنه النبویـه الشـریفه،    شربینی، محمد اسماعیل، رد شبهاض حو  عصمه النبی .89
 تا[.  مکتبه الشامله، ]بی

، بیروض: دار زی  العابدی ، تیمیه فی حق رسول الله و اهل بیته اخهأ ابن بیح، سید محمود،  .75
 ق. 1371

 تا[.  ، ]بی، قم: نشر مشعرکالبد شکافی عقاید وهابیتویایی، رحمت الله،  .71

 ق. 1315، بیروض، جامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، محمد ب  جریر،  .78

 ق. 1378، بیروض: الغدیر، تیمیه حیاته و عقائده ابنعبدالحمید،  ائب،  .77

 ش. 1723، قم: مؤسسه بوستان کتاب، تنزیه االنبیا و ا ئمهعلم الهدی، سید مرتضی،  .73

 ق. 1315، تهران: مؤسسه الصادق، مهالشافی فی االماعلم الهدی، سید مرتضی،  .75
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 ق. 1935، طرابلس: دار النهضه العربیه، 1، چتیمیه لیس سلفیا ابنعویس، محمد م  وم،  .77

 ش. 1795، قم: نشربی  الملل، آموزش عقائدمصباح ی دی، محمد تقی،  .73

، قـم: مؤسسـة ،  البیـت إلحیـاء التـراث، 1، چدالئل الصدق لنه  الحقمظفر، محمدحس ،  .72
 ق. 1372

 ق. 1313، بیروض: دارالمفید، النکث االعتقادیهمفید، محمد ب  محمد ب  نعمان،  .79

، ترجمه، شرح وتوویحاض: فـی  محمـد کامل ازعقاید اهل سنت یا مجموعهمکی، مجد،  .35
 ش. 1793، انتشاراض خواجه عبدالله انصاری، 1بلوچ، چ

می ،سـتان قـدس هـای اسـال ، مشـهد: بنیـاد پژوهشعصمت پیامبرموسوی، سید عبدالحمید،  .31
 ش. 1798رووی، 

، قـم: پژوهشـگاه های فقهی و اصالولی فقهالی اندیشه کالمی عصمت؛ پیامدمینایی، بهروز،  .38
 ش. 1795علوم وفرهنگ اسالمی، 

، بیـروض: 1، چعصالمة االنبیالاء بحالوث و تسالاوالتوهبی العاملی، شـیخ مالـک مصـطفی،  .37
 ق. 1385دارالهادی، 

، هند: مرک  اهل السـنه برکـاض 1، چتیمیه فی المیزان فتاوی ابنیعقوبی، شیخ محمد ب  احمد،  .33
 ق. 1387روا، 

، تهـران: سـازمان پژوهشالی در عصالمت معصالومانیوسفیان، حس ، شریفی، احمد حسـی ،  .35
 ش. 1733انتشاراض فرهنگ و اندیشه اسالمی، 

 ب( مقاالت
دی  عصـمت انبیـا از دیـدااه خواجـه نصـیرال ی اسـتره»اکبری، روا و جمعـی از نویسـنداان،  .37

ــی ــم، 178-155. ص7، س18، شفصةةلنامه آیةةین حکمةة ، «طوس ــاقرالعلوم، ق ــگاه ب . دانش
 ش. 1797

پژوهشةنامه فلسةفه ، «عصمت انبیا از دیدااه فخر رازی ی استره»پارسا، علیروا، پریمی، علی،  .33
 ش. 1793، تهران، ، دانشگاه امام  ادق58-83، ص17، س8، شدین

نشةریه ، «مورد اسـتفاده ایشـان در اثبـاض عصـمت انبیـا ،راء متکلمان و ،یاض»مصطفوی، زهرا،  .32
 ش.1728، دانشگاه تهران، 172-111، ص33، شها مقاالت و بررسی


