
 ذنوب األنبياء املذكورة ىف احلديث الشريف
 ذنوب آدم ونوح وابراهيم وموسى وحممد عليهم السالم

ع أال ترون ما قد بلغكم؟ أال تنظرون من يشف"يقول الناس: ىف يوم القيامة 
- يأتون آدم. ف"عليكم آبدم"فيقول بعض الناس لبعض:  "لكم إىل ربكم؟

 أنت أبوالبشر، خلقك هللا "فيقولون له:  -عليه السالم
بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر املالئكة فسجدوا لك، اشفع لنا إىل 

إن ": آدمول فيق "ربك، أال ترى إىل ما حنن فيه؟ أال ترى إىل ما قد بلغنا؟
ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، 

وا إىل غريي نفسي نفسي اذهب، نفسي فعصيته هناين عن الشجرةوإنه قد 
رسل إىل إنك أنت أول ال اي نوح". فيأتون نوحا فيقولون: "اذهبوا إىل نوح

أهل األرض، وقد مساك هللا عبدا شكورا، اشفع لنا إىل ربك، أال ترى إىل 
إن ريب عز وجل قد غضب اليوم غضبا مل يغضب "فيقول:  "ما حنن فيه؟

هتا على قد كانت يل دعوة دعو ه قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإن
. فيأتون "، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل إبراهيمقومي

شفع أنت نيب هللا وخليله من أهل األرض، ا اي إبراهيم"إبراهيم فيقولون: 
د غضب إن ريب ق"فيقول هلم:  "لنا إىل ربك، أال ترى إىل ما حنن فيه؟

إين قد كنت  و اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، 
فسي نفسي ن -فذكرهن أبوحيان يف احلديث -كذبت ثالث كذابت

اي "لون: . فيأتون موسى فيقو "نفسي، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل موسى
 أنت رسول هللا، فضلك هللا برسالته وبكالمه على الناس، اشفع موسى

ب اليوم إن ريب قد غض"فيقول:  "لنا إىل ربك، أال ترى إىل ما حنن فيه؟
قد قتلت نفسا  وإينغضبا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، 

. "ى، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل عيسمل أومر بقتلها
 مرم ا إىلأنت رسول هللا وكلمته ألقاه اي عيسى ":فيأتون عيسى فيقولون

وروح منه، وكلمت الناس يف املهد صبيا، اشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل 
قبله  إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب" :فيقول عيسى "ما حنن فيه

نفسي،  نفسي نفسي -ومل يذكر ذنبا-مثله، ولن يغضب بعده مثله 
 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم- اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل حممد

قد أنت رسول هللا وخامت األنبياء، و  اي حممد"فيأتون حممدا، فيقولون: "
)حديث صحيح البخارى ." غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما أتخر

 (507: 9؛ 570: 8؛ 3: 6؛ 601، 3. 532: 9؛ ايصا 236: 6
 يتضح مما سبق أنه اليستطيع أحد من األنبياء االستنتاج:

مهما بلغت مكانته أن يدعي العصمة من اخلطااي والذنوب. 
شخص واحد فقط مل يرتكب أي خطية، وهذا الشخص 
هو يسوع املسيح. لقد وصف القران الكرم املسيح يسوع 
أبنه غالما زكيا أي طاهرا قدوسا بال ذنب او خطية )سورة 
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  ميكنك قراءة الكتاب املقدس والتعرف على 
 شخص يسوع املسيح بزايرة موقع:
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 ؟واخلطااي هل ارتكب األنبياء الذنوب

 
 

 يظهر الكتاب املقدس بوضوح أن يسوع املسيح وحده كامل و
 .خطية(ذنب أو معصوم )بال 

 .ىالبشر مبا فيهم األنبياء مل يرقوا اىل مستوى الكمال اإلهلبينما سائر 

  لكن مبا تطلعنا تعاليم اإلسالم؟

ما هو قول القرآن الكرم واحلديث الشريف )السنن( وعلماء 
 املسلمني ىف هذه القضية؟



 ادعاءات عصمة األنبياء

 مونو معصيزعم بعض املسلمني أن مجيع األنبياء 
 .خلطيةمن ا

 :ذلك و كأمثلة على

دين من هللا و آايت اخرى )مثل مجيع األنبياء بال ريب ُمرش  كان "...-
( تثبت أن الذين يهديهم هللا هم ابحلقيقة مهتدون، 12 سورة الكهف:

و كل  بذنأى ال يستطيع أحد أن يضلهم. و هللا حيتسب كل احنراف ك
(. ..هدى 62-60ذنب كضالل حبسب اآلايت الكرمية )سورة يس: 

ن ُيض ل، . و أميا شخص قد هداه هللا ال ميكن أهبداههللا تعاىل مجيع انبيائه 
 و ال ميكن أن ينحرف.

ني  ن  النهِبي ِ و م ن ُيِطِع اَّلله  و الرهُسول  ف ُأول ِئك  م ع  الهِذين  أ نْ ع م  اَّللهُ ع ل ْيِهم م ِ »
اء و الصهاحلِِني  و ح ُسن  أُْول ِئك  ر ِفيًقا يِقني  و الشُّه د  )سورة النساء:  «و الصِ دِ 

(... مجيع هذه اآلايت تثبت أن هللا أنعم على األنبياء بفضله، بينما 69
ياء قد لو كان أى من األنبو املغضوب عليهم و الضالني مل يُنعم عليهم. 

ن، إذا، أن يكون هللا تعاىل قد أنعم عليه ال ميك أذنب، يكون قد ضل و
 ابهلداية.

يقول عامل اسالمى أخر: "إن يرتكبوا خطًأ ىف استالم أو تعليم رسالة   -
ضلهم وسوسة أشخاص أردايء؛ إن يرتكبوا هم أنفسهم الوحى أو أن تُ 

                                                           
 1Allamah Sayyid M.H.Tabataba’i The Qur’an in Islam: Its Impact and 

Influence on the Life of Muslims (London: Zahra Publications, 1987), 80 

حلكمة اإلهلية ، تكون اسليمهاالرسالة الىت أوكلوا بتعمداً معصية أو حيرفون 
  1رة أن ُُتِكم خطتها للهداية."غري قاد

 و مع ذلك يصف القرآن الكرمي أخطاء و ذنوب األنبياء

 آدم و حواء )عليهما السالم(

 ”ن  اخلْ اِسرِين  ق اال  ر ب هن ا ظ ل ْمن ا أ نُفس ن ا و ِإن ملْه ت  ْغِفْر ل ن ا و ت  ْرَح ْن ا ل ن ُكون نه مِ “
 (23)سورة األعراف: 

 (121)سورة طه:  ”ر بهُه ف  غ و ىو ع ص ى آد ُم “
 نوح )عليه السالم( 

ْغِفْر ِل ر بِ  ِإّن ِ أ ُعوُذ ِبك  أ ْن أ ْسأ ل ك  م ا ل ْيس  ِل ِبِه ِعْلٌم و ِإاله ت   “ قال نوح:
 (47)سورة هود:  ”و ت  ْرَح ِِْن أ ُكن مِ ن  اخلْ اِسرِين  

ُمْؤِمِنني  و اْلُمْؤِمن اِت و ال ِِت  ُمْؤِمًنا و لِلْ ر بِ  اْغِفْر ِل و ِلو اِلد يه و ِلم ن د خ ل  ب  يْ “
 (28 )سورة نوح: ”ت زِِد الظهاِلِمني  ِإاله ت  ب اًرا

 ابراهيم )عليه السالم(
و لكن هللا  (79-76ع ب د الكواكب و القمر و الشمس )سورة األنعام: 

)سورة البقرة:  «ال  ت  ْعُبُدون  ِإاله اَّلله  » وجب له العبادةتعاىل وحده هو الذى 
؛ سورة 23؛ سورة اإلسراء: 40؛ سورة يوسف: 2؛ سورة هود: 83

 (21األحقاف: 
 (41)سورة ابراهيم:  "ر ب هن ا اْغِفْر ِل و ِلو اِلد يه و لِْلُمْؤِمِنني  ي  ْوم  ي  ُقومُ احلِْس ابُ "
ينِ "  (82اء: رة الشعر )سو  "الهِذي أ ْطم ُع أ ن ي  ْغِفر  ِل خ ِطيئ ِِت ي  ْوم  الدِ 

 موسى )عليه السالم(
 "وُر الرهِحيمُ ق ال  ر بِ  ِإّن ِ ظ ل ْمُت ن  ْفِسي ف اْغِفْر ِل ف  غ ف ر  ل ُه ِإنهُه ُهو  اْلغ فُ "

 (16)سورة القصص: 

 هارون )عليه السالم(
ُم ر بِ  اْغِفْر ِل و أل ِخي و أ ْدِخْلن ا يف ر َْح ِتك  و أ نت  أ ْرح   )موسى( ق ال  "

 (151)سورة األعراف:  "الرهاَِحِني  
 داود )عليه السالم(

 (24 )سورة ص: "و ظ نه د اُووُد أ َّنه ا ف  ت  نهاُه ف اْست  ْغف ر  ر بهُه و خ ره ر اِكًعا و أ َن ب   "
 سليمان )عليه السالم(

ْن ب  ْعِدي ِإنهك  ق ال  " ٍد مِ  أ نت   ر بِ  اْغِفْر ِل و ه ْب ِل ُمْلًكا ال  ي نب ِغي أِل ح 
 (35)سورة ص:  "اْلو ههابُ 

 يونس )عليه السالم(
 (87)سورة األنبياء:  "ِإّن ِ ُكنُت ِمن  الظهاِلِمني  "
( و استخدم نفس 142)سورة الصافات:  "ف اْلت  ق م ُه احْلُوُت و ُهو  ُمِليمٌ "
 (40ظ "ُمليم" كإشارة لفرعون ىف )سورة الذارايت: لف

 حممد )عليه الصالة و السالم(
)سورة النساء:  "و اْست  ْغِفِر اَّلله  ِإنه اَّلله  ك ان  غ ُفورًا رهِحيًما"امره الوحى: 

106) 
نِبك  "  (55ة غافر: )سور  "ف اْصِبْ ِإنه و ْعد  اَّللهِ ح قٌّ و اْست  ْغِفْر ِلذ 
نِبك  و لِْلُمْؤِمِنني  و اْلُمؤْ اْعل ْم أ نه " )سورة  "ِمن اتِ ُه ال ِإل ه  ِإاله اَّللهُ و اْست  ْغِفْر ِلذ 

 (19حممد: 
ل ْيك  و ي  ْهِدي ك  لِي  ْغِفر  ل ك  اَّللهُ م ا ت  ق دهم  ِمن ذ نِبك  و م ا َت  خهر  و يُِتمه نِْعم ت ُه ع  "

 (2)سورة الفتح:  "ِصر اطًا مُّْست ِقيًما
نِبك   ىو اْست  ْغِفر : نفس األمر ابإلستغفار "ملحوظة قد ُوج ه  " كانِلذ 

لزليخة ) زوجة عزيز مصر فوطيفار( ألهنا حاولت إغواء يوسف )سورة 
 (29يوسف: 

 


