
 

َ َلَك اله » (43سورة التوبة: ) نَت ََلُْم َحَّته يَ تَ بَ َّيه َ َأذم ُ َعنَك ِلم ُُوْا َعَفا اَّلله ََ ََ  ََ ي ِذم
بمَّيَ  رجل مَ املَنيَّي املنافقَّي  80. ىف اعقاب غِذوة تبوك اتى «َوتَ ْعَلَم اْلَكاذم

حملمَ و َُموا له اعِذار كاذبة حَّت ال يصطحبهم اىل احلرب ، و كان هللا َُ 
َ حبَوث ذلك  َ ُبل اعِذارهم (96، 95سورة التوبة: )حِذر حمم َ حمم . لك

و دعا َلم ابملغفرة. و كنتيجة، ما كان مَ هللا إال أن غفر حملمَ اعفاءه َلم 
ف املفسريَ هللا  هِذا القول ابنه "نزل عتاابً" مَ "اجلاللَّي" مَ القتال. َو

هو ُول  . و كان هِذا1"أذن جلماعة يف التخلف ابجتهاد منه حملمَ إذ انه "
 .2ُتادة ايضاً أن هللا "عاتبه"

ِْفي ِف نَ ْفِسَك َما اَّللهخ مخْبِديِه َوَُتَْشى النهاسَ » (33سورة األحزاب: )  َواَّللهخ َوُتخ
ت كان نزول هذه اآلية لسبب قيام النىب بتطليق زينب بن   «َأَحقُّ أَن َُتَْشاهخ 

جحش من زوجها )ابن النىب حممد ابلتبىن( حىت يستطيع حممد نفسه الزواج 
 .3هبا

وَن َلهخ َأْسَرى» (68 -67سورة األنفال: ) لقهم مقابل )يط َما َكاَن لَِنِبيٍّ أَن َيكخ
وَن َعَرضَ ِف الَ  )يريق دماء اعداءه( َحىته ي خْثِخنَ  فدية( نْ َياْرِض تخرِيدخ )أى اموال   الدُّ

ْم لهْواَل ِكتَ .  َواَّللهخ يخرِيدخ اآلِخَرَة َواَّللهخ َعزِيٌز َحِكيم الفدية( كخ َن اَّللهِ َسَبَق َلَمسه اٌب مِي
ة مقابل . ىف اعقاب غزوة بدر قام النىب بطلب فدي«ِفيَما َأَخْذُتخْ َعَذاٌب َعِظيمٌ 

طاب أبن هذا اخل طارق رمضانمن ان يقوم إبعدامهم. يعلق رهائن احلرب بدالً 
اإلهلى كان "لتوبيخ النىب بشأن تصرفه و الذى كان دافعه بكل أتكيد هو اقتناء 

 .  4الثروة"

                                                           
1  See http://www.altafsir.com on Q.9:43   
2   See http://www.qtafsir.com on Q.9:43   
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نستوضح من اآلايت القرآنية و التفاسري اإلسالمية  خالَة:
هلذه اآلايت أن حممد مل يكن قط بال امث و مل يخعلن كذلك. 
 و كان حباجة اىل أن يغفر هللا له ذنوبه كما حنتاج حنن. 

 

بشهادة القرآن املسيح عيسى )يسوع املسيح( وحده هو 
من يستطيع أن خيلصك من خطاايك. ميكنك معرفة املزيد 

 قع :بزايرة املو يسوع عن الكتاب املقدس وشخص املسيح 

www.mylanguage.net.au 

 

 

 

 

4  Tariq Ramadhan, The Messenger: The 

Meanings of the Life of Muhammad (London: 

Penguin, 2007), 106   

 ، رسول االسالم،هل كان حممَ 
 (1/2) ؟ واخلطااي ِذنوبمعصوماً مَ ال

ماذا يقول القرآن الكرمي و ما هو رأى علماء 
 التفسري؟

 

ْؤِمَناتِ » ْؤِمِننَي َواْلمخ  (19ورة حممد: س) «َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِبَك َولِْلمخ

المصادر: نستند إلى أقدم المصادر اإلسالمية و أكثرها موثوقية: القرآن 
الكريم، السيرة النبوية إلبن اسحق و ابن هشام، و تفاسير إبن كثير، و إبن 

 عباس، والجاللين.
: يمكنكم ايجاد االقتباسات من القرآن الكريم و الحديث على موقع

www.searchtruth.com  
 كما يمكنكم تحميل السيرة النبوية من الرابط التالى: 

-g/details/IbnIshaqhttp://www.archive.or 
translatorA.Guillaume-SiratRasulAllah 
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 :منتفاسير تستطيعون العثور عليها ال

  www.qtafsir.com ابن كثير( و( 

 www.altafsir.com )باقى المفسرين( 

يدعى العديد من املسلمني أن حممدًا  كان معصومًا من اإلمث: و يظهر ذلك 
قد الحظ  و.5ل"اإلنسان الكامإىل حممد أبنه  سيد حسني نصرمثاًل ىف اشارة 

انتشار فكرة "عصمة حممد من اخلطية" بني بعض املسلمني ىف العصر  هيوم
 6احلديث

 هل هِذا هو نفس رأى القرآن و علماء التفسري املعروفَّي؟لكَ اي ترى 

 ىف القرآن، أمر هللا حممَ مخس مرات أبن يستغفر لِذنوبه:

وًرا رهِحيًما .أ َ َكاَن َغفخ َ ِإنه اَّلله  (106سورة النساء: ) َواْستَ ْغِفِر اَّلله
 (55سورة غافر: ) َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِبكَ  .ب

ْؤِمَناتِ َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِبَك  .ج ْؤِمِننَي َواْلمخ  (19سورة حممد: ) َولِْلمخ
رَ  .د َم ِمن َذنِبَك َوَما أَتَخه  (2سورة الفتح: ) لِيَ ْغِفَر َلَك اَّللهخ َما تَ َقده

 (3سورة النصر: ) َفَسبِيْح حِبَْمِد َربِيَك َواْستَ ْغِفْرهخ ِإنههخ َكاَن تَ وهاابً  .ه
ه إلمرأة عزيِلَذنِبكِ اْستَ ْغِفرِي : نفس المر "ملحوظة ز مصر " كان قد وخجي

  (29حملاولتها إغواء يوسف )سورة يوسف: 

 :يقَم لنا القرآن العَيَ مَ األمثلة عَ ذنوب و ضعفات حممَ

لهِذي أَنَقَض ا َوَوَضْعَنا َعنَك ِوْزَركَ  أمََلْ َنْشرَْح َلَك َصْدَركَ » (3-1سورة الشرح: )
قي فيهما صدر حممد و أخجرى تطهرياً لقلبه من اإلمث، مرة ىف «َظْهَركَ  . مراتن شخ

                                                           
5   Seyyed Hossein Nasr Islamic Spirituality 
(London: SCM, 1985) p.xxii   
6   Robert E Hume, The World's Living Religions 
New York: Charles Scribner's Sons, 1959), p.229  

شقا بطين، مث أخذاين ف ...أاتين رجالن عليهما ثياب بيض طفولته سرد عنها:" 
لب ق  واستخرجا قلب، فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها. مث غسال

، و مرة أخرى قبل رحلة اإلسراء و املعراج: 7"وبطين بذلك الثلج حىت أنقياه
َجْوِفِه، فَ َغَسَلهخ ِمْن َماِء َما بَ نْيَ حَنْرِِه ِإىَل لَبهِتِه َحىته فَ رََغ ِمْن َصْدرِِه وَ  َفَشقه ِجْْبِيلخ "

رواه البخارى. و لقد ذكر ابن كثري و اجلاللني  8"َزْمَزَم بَِيِدِه، َحىته أَنْ َقى َجْوَفهخ 
هو ان هللا سيغفر للنىب ما تقدم من ذنبه و  (3-1سورة الشرح: ) ب  أن املعىن
َضْعَنا َعنَك َووَ  . و يشرح ابن عباس ىف تفسريه قوله "9(2سورة الفتح: )ما أتخر 

 .10" اهنا تعىن "رفعنا عنك امثك"ِوْزَركَ 
 

.كان هذا هو رد فعل حممد ملا جاءه «َعَبَس َوتَ َوىله » (12-1سورة عبس: )
عبد هللا )أو عمرو( ابن أم مكتوم يسرتشده )يطلب اإلرشاد( و كان رجاًل 

عن العمى  فأعرض، أشراف قريش منأثرايء ل ارج حممدكان عند أعمى، إذ  
ييزه طمعاً ىف قبوهلم اإلسالم. فوبخ هللا حممد ىف سورة عبس على مت أقبل عليهمو 

َْن َفَكاَن بَ ْعد َذِلَك يَ قخول َلهخ ِإَذا َجاَء: " مَ ‘ري اجلاللني: هذا. وورد ىف تفس ْرَحًبا ِِ
ط َلهخ رَِداَءهخ   11’َعاتَ َبيِن ِفيِه َرّبِي " َويَ ْبسخ

َتِغي» (1سورة التحرمي: ) َمْرَضاَت  اَي أَي َُّها النهِبُّ ملَ ُتخَريِمخ َما َأَحله اَّللهخ َلَك تَ ب ْ
حزاب: سورة ال)حملمد تسع زوجات، و قد احل هللا حملمد ىف .  كان «أَْزَواِجكَ 

أن يدخل على زوجاته أبى ترتيب يريد، و أحل له أيضاً أن يدخل على  (51
ذلك اليوم كان  . ىف(52سورة الحزاب: )ما ملكت ميينه ىف اآلية الىت تلتها 

دور زوجته حفصة ليدخل عليها و لكنها مل تكن حاضرة، فدخل حممد على 

   سيرة رسول هللا إلبن اسحاق، ص 72 7
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9  http://www.qtafsir.com on Q.94:1-3 See  

10 see http://www.altafsir.com on Q. 94: 1-3 
 

 ىف فراش حفصة مما اغضب حفصة بشدة. و’ مارية القبطية‘اريته اجلميلة ج
ى ه لعائشة ، : "ال تِذكري هِذا )حلفصة( ُال َلا‘أن حممد  الواحدىيذكر 

ال َلا : "ال   ...حرام إن ُربتها" ىعل (أى مارية) فحلف َلا ال يقرهبا ُو
يعلق اجلاللني  (3سورة التحرمي: )و ىف  .12’لعائشة تِذكريه ألحَ" ، فِذكرته

ملا  - من أمتك مارية القبطية اي أيها النب مل ُترم ما أحل هللا لك"  ابلشرح:
واقعها ِف بيت حفصة وكانت غائبة فجاءت وشق عليها كون ذلك ِف بيتها 

مرضات  ) بتحرميها ( تبتغي "هي حرام علي"حيث قلت  -وعلى فراشها 
)اى  "فعاتبه هللا ِف ذلك". و دون البخارى شارحاً: 13(" أي رضاهن  (أزواجك

 . 15و اتفق معه ابن عباس ىف هذا التفسري 14حممد لقسمه أال يقرب مارية(

 

 

 

11 See  http://www.altafsir.com on Q.80:2   

12 See http://www.altafsir.com on Q.66:1-4   
13 See http://www.altafsir.com on Q.66:1-4   
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15 See http://www.altafsir.com on Q.66:1-4 
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