كيف يعصم اهلل النبي في الوحي وال
يعصم تصرفاته ؟  2بط 21 :1
Holy_bible_1

السؤال

يتكرر كثي ار اعتراض البعض علي ان االنبياء معصومين ويضعوا مقياس ان كان وحيهم معصوم
فهم معصومين وان كانوا غير معصومين فوحيهم غير معصوم .فكيف يكون نبي وحيه معصوم
وتصرفاته غير معصومة

الرد

الحقيقة يوجد فرق كبير بين حلول الروح القدس علي نبي وبين كتابة الوحي اال لهي
فوصف الوحي االلهي ان كتبة الوحي مسوقين

21 :1 رسالة بطرس الرسول الثانية
ِ ِ
ِ َ ْت ُنب َّوةٌ قَطُّ ِبم ِش
ِ
ٍس
الرو ِح
ُّ ين ِم َن
َ سوِق
َ ِّيس
ُ أل ََّن ُه لَ ْم تَأ
ُ ون َم
ُ اس اهلل ا ْلقد
ُ  َب ْل تَ َكلَّ َم أَُن،ان
َ يئة إِ ْن
َ
ِ ا ْلقُ ُد
.س
) ونالحظ تعبير مسوقين ( فيرومينوي
G5342
φερω
phero

fer'-o
A primary verb (for which other and apparently not cognate ones are used
in certain tenses only; namely

ω oio and

εγκω enegko to “bear” or

carry (in a very wide application, literally and figuratively: - be, bear, bring
(forth), carry, come, + let her drive, be driven, endure, go on, lay, lead,
move, reach, rushing, uphold.

فعل اساسي بمعني يحمل او يتحمل بتطبيقات كثيرة حرفية او مجازية يحضر يحمل ياتي يقود يقاد
يمضي به قدمت يتقدم يقود يتحرك يصل يسرع يتمسك.
فالكلمة تعني ان كاتب الوحي هو مساق بروح اهلل اي الذي يكلمنا هو روح اهلل وليس النبي
فالنبي مقاد في وحيه وليس في تصرفاته ولهذا لن نجدد عدد يقول ان تصرفات االنبياء مساقة
باهلل الن هذا يعني ان اهلل يجبر االنبياء وال يعطيهم االختيار

فالوحي هو كلمة اهلل
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 11 :3
اهلل ،وَن ِ
اب ُهو موحى ِب ِه ِم َن ِ
ِ
يخ ،لِلتَّ ْق ِو ِيم َوالتَّأ ِْد ِ
يب الَِّذي ِفي ا ْل ِبِّر،
افعٌ لِلتَّ ْعلِ ِيم َوالتَّْوِب ِ
ُك ُّل ا ْلكتَ ِ َ ُ ً
َ
إذن ما هو المقصود "بوحي الكتاب المقدس"؟ ،وبماذا يتكلم الكتاب نفسه عن هذا األمر؟.
يكتب الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس قائالً "كل الكتاب هو موحى به من اهلل ونافع للتعليم
والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان اهلل كامالً متأهباً لكل عمل صالح "
(2تيموثاوس  .)11 : 3وكان الرسول بولس يوصي تلميذه تيموثاوس قبل هذه اآلية مؤكداً على
حقيقة هامة وهى انه يجب عليه أن يتمسك بالكتب المقدسة القادرة على أن تحكمه للخالص
باإليمان الذي في المسيح يسوع ،ثم يردف قائالً أن كل الكتاب هو موحى به من اهلل ،وهذه العبارة
" ،وفي qeopenstoVاألخيرة "موحى به من اهلل" تأتي في اللغة اليونانية األصلية "ثيوبينستوس
" "pneustosبمعنى اهلل ،"Theo" ،وهي كلمة مركبة من "Theopneustosاللغة اإلنجليزية "

بمعنى نفخ ،وتركيب الكلمة في األصل اليوناني يأتي في المبني للمجهول ،وعليه تكون ترجمة
"موحى به من اهلل" أي " ُن ِفخت من اهلل" ،بمعنى أن الكتب المقدسة صيغت بروح اهلل.

إن الدراسة المتأنية لكلمات العهد القديم نجد أن كتبة الوحي المقدس يستخدمون عبارات "هكذا
إلي" ،أكثر من  3033مرة ،باإلضافة
تكلم الرب" أو ما يناظرها مثل "وقال الرب" وكانت كلمة الرب َّ
لما يقوله الكتاب نفسه أن هذه الكلمات هي كلمات اهلل بذاته" ،وأجعل كالمي في فمه فيكلمهم بكل
ما أوصيه به" (تثنية  ،)10 :10أو "ومد الرب يده ولمس فمي وقال الرب لي ها قد جعلت كالمي
في فمك" (أرميا  .)9 :1والسبب الرئيسي الستخدام كتبة ٍ
األفكار المقدسة لمثل هذه العبارات" ،إنما
لتدل على أن الكالم الذي يتكلم به النبي ليس إال كالم قد أوحى به اهلل إليه ليعلنه للبشر

لذلك فحينما يستخدم الرسول بولس التعبير الذي يصف الكتاب المقدس بأنه نفخة من اهلل ،فهو
ِ
جدير بالثقة ،وهو الذي
قوي يريد أن ُيفهم تلميذه تيموثاوس أن الكتاب المقدس هو ٌ
تعبير ٌ
كتاب ٌ
يستطيع أن يقوده لطريق الخالص األكيد فهو الكتاب المقدس ،الذي جاء إلى الوجود بنفخة اهلل،
وهو يستمد أصوله من اهلل ،الواحد الحي
وهكذا نرى إن الكتاب المقدس مصدره اهلل وليس اإلنسان ،وأن الروح القدس هو الذي نفخ به
وأخرجه ،لذلك نجد أن السيد المسيح حينما جاءه المجرب ليجربه ،وبخه بكلمة اهلل ،قائالً "ليس
بالخبز وحده يحيا اإلنسان بل بكل كلمة تخرج من فم اهلل" (متى  ،)4 : 4و من الجهة األخرى

فإن اهلل حين عبَّر عن كلمته استخدم بش ارً أحياء ،لهم شخصياتهم ،وأسلوبهم الخاص المتميز ك ٌل
عن غيره ،فهو لم يستخدم أدوات جامدة ال ِحراك فيها ،ومع ذلك كانوا مسوقين من الروح القدس
ليسجلوا ما أراده الروح القدس أن يسجلوا فجاء الكتاب المقدس كلمة اهلل ،ورسالة محبته للعالم
أجمع

واكد كثي ار الكتاب ان الوحي هو كالم فم اهلل نفسه
سفر التثنية 10 :10
ُوص ِ
َجع ُل َكالَ ِمي ِفي فَ ِم ِه ،فَي َكلِّمهم ِب ُك ِّل ما أ ِ
ِ
أ ُِقيم لَهم َن ِبيًّا ِم ْن و ِ
يه ِب ِه.
سط إِ ْخ َوِت ِه ْم م ْثلَ َكَ ،وأ ْ َ
َ َ
ُ ُ ُْ
ُ ُْ
َ

سفر التثنية 19 :10
ِ
ِ ِ ِ
اإل ْنس َ ِ
اس ِمي أََنا أُطَالِ ُب ُه.
ون أ َّ
َوَي ُك ُ
س َمعُ ل َكالَمي الَّذي َيتَ َكلَّ ُم ِبه ِب ْ
ان الَّذي الَ َي ْ
َن ِ َ

سفر التثنية 2 :32
الن َدى َكالَ ِمي َ .كالطَّ ِّل علَى ا ْل َك ِ
ط ِر تَعلِ ِ
ِ
يميَ ،وَي ْقطُر َك َّ
ش ِب.
الءَ ،و َكا ْل َوا ِب ِل َعلَى ا ْل ُع ْ
َ
َي ْهط ُل َكا ْل َم َ ْ
ُ

سفر إرميا 9 :1

ت َكالَ ِمي ِفي فَ ِم َك.
الر ُّ
الر ُّ
ال َّ
َو َم َّد َّ
س فَ ِميَ ،وقَ َ
ب لِي« َ :ها قَ ْد َج َع ْل ُ
ب َي َدهُ َولَ َم َ

سفر حزقيال 4 :3
ِ
ام ِ
يل َو َكلِّ ْم ُه ْم ِب َكالَ ِمي.
س َرِائ َ
فَقَ َ
آد َم ،اذ َ
ال لِيَ « :يا ْاب َن َ
ض إِلَى َب ْيت إِ ْ
ْه ِب ْ

إنجيل متى 33 :24
ض تَُزوالَ ِن و ِ
لك َّن َكالَ ِمي الَ َي ُزو ُل.
اَ َّ
اء َواأل َْر ُ
َ
لس َم ُ

إنجيل يوحنا 31 :0
ق ا ْل َح َّ
اَْل َح َّ
ت إِلَى األ ََب ِد».
َح ٌد َي ْحفَظُ َكالَ ِمي َفلَ ْن َي َرى ا ْل َم ْو َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ْن َك َ
ان أ َ

إنجيل يوحنا 32 :0
ش ْيطَا ًنا .قَ ْد م َ ِ ِ
َح ٌد
:اآلن َعلِ ْم َنا أ َّ
فَقَ َ
َن ِب َك َ
اءَ ،وأَ ْن َ
ال لَ ُه ا ْل َي ُه ُ
ت تَقُو ُل:إِ ْن َك َ
ود َ
ان أ َ
يم َواألَ ْن ِب َي ُ
َ
ات إ ْب َراه ُ
ت إِلَى األ ََب ِد.
وق ا ْل َم ْو َ
َي ْحفَظُ َكالَ ِمي َفلَ ْن َي ُذ َ

إنجيل يوحنا 23 :14

ِ ِ
ال لَ ُه« :إِ ْن أ ِ
سوعُ َوقَ َ
َح ٌد َي ْحفَ ْظ َكالَ ِميَ ،وُي ِحب ُ
َحبَّني أ َ
َ
َج َ
أَ
ص َنعُ
ُّه أَِبيَ ،وِالَ ْيه َنأْتيَ ،و ِع ْن َدهُ َن ْ
اب َي ُ
َم ْن ِزالً.

إنجيل يوحنا 24 :14
اَلَِّذي الَ ي ِحب ُِّني الَ ي ْحفَظُ َكالَ ِمي .وا ْل َكالَم الَِّذي تَسمعوَن ُه لَ ْيس لِي ب ْل لِ ِ ِ
سلَ ِني.
َ
َ
ُ
آلب الَّذي أ َْر َ
َ
َُْ
َ ُ

إنجيل يوحنا 23 :13
اُ ْذ ُكروا ا ْل َكالَم الَِّذي ُق ْلتُ ُه لَ ُكم :لَ ْيس ع ْب ٌد أ ْ ِ
اضطَ َه ُدوِني
س ِّي ِد ِه .إِ ْن َكا ُنوا قَِد ْ
َ َ
َعظَ َم م ْن َ
ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ون َكالَ َم ُك ْم.
س َي ْ
س َي ْحفَظُ َ
ضطَ ِه ُدوَن ُك ْمَ ،وِا ْن َكا ُنوا قَ ْد َحفظُوا َكالَمي فَ َ
فَ َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 4 :2
اإل ْنس ِاني ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َّة ا ْل ُم ْق ِن ِعَ ،ب ْل ِب ُب ْرَه ِ
الرو ِح َوا ْلقُ َّوِة،
ان ُّ
َو َكالَمي َوك َرَازِتي لَ ْم َي ُكوَنا ِب َكالَم ا ْلح ْك َمة ِ َ

سفر العدد 4 :24
ال ِ
ِ
اهلل( وليست افكار اهلل ) .الَِّذي َي َرى ُر ْؤَيا ا ْلقَِد ِ
وحا َو ُه َو
يرَ ،م ْ
س َمعُ أَق َْو َ
ط ُر ً
َو ْح ُي الَّذي َي ْ
وف ا ْل َع ْي َن ْي ِن:
َم ْك ُ
ش ُ

سفر العدد 11 :24
ير س ِ
ِ
ِ
ِ
ال ِ
ِ
وف
س َمعُ أَق َْو َ
اقطًا َو ُه َو َم ْك ُ
ش ُ
اهلل َوَي ْع ِر ُ
َو ْح ُي الَّذي َي ْ
ف َم ْع ِرفَ َة ا ْل َعل ِّي .الَّذي َي َرى ُر ْؤَيا ا ْلقَد ِ َ
ا ْل َع ْي َن ْي ِن:

سفر صموئيل الثاني 2 :23
ِ
ِ
س ِاني.
الر ِّ
وح َّ
ُر ُ
ب تَ َكلَّ َم ِبي َو َكل َمتُ ُه َعلَى ل َ

إنجيل يوحنا 13 :1
ِ
ِ
وح َو َح َياةٌ،
وح ُه َو الَِّذي ُي ْح ِيي .أ َّ
يد َ
س ُد فَالَ ُي ِف ُ
ش ْي ًئا .اَْل َكالَ ُم الَّذي أُ َكلِّ ُم ُك ْم ِبه ُه َو ُر ٌ
اَ ُّلر ُ
َما ا ْل َج َ

سفر أعمال الرسل 30 :7
ِ
ِ
ان ِفي ا ْل َك ِنيس ِة ِفي ا ْلبِّري ِ
اءَ ،و َم َع
َّةَ ،م َع ا ْل َمالَ ِك الَِّذي َك َ
ه َذا ُه َو الَِّذي َك َ
َ
ان ُي َكلِّ ُم ُه في َج َب ِل سي َن َ
َ
َّاها.
آب ِائ َنا .الَِّذي قَ ِب َل أَق َْواالً َح َّي ًة( وليست افكار ) لِ ُي ْع ِط َي َنا إِي َ
َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 2 :3

َما أ ََّوالً فَأل ََّنهم استُ ْؤ ِم ُنوا علَى أَقْو ِال ِ
ِ
اهلل.
ير َعلَى ُك ِّل َو ْج ٍه! أ َّ
َ
ُُ ْ
َ
َكث ٌ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 17 :1
ِِ ِ
ِ
هلل ،أ ََّن ُكم ُك ْنتُم ع ِب ً ِ ِ ِ ِ
ش ْك ارً ِ
وها.
فَ ُ
سلَّ ْمتُ ُم َ
ْ ْ َ
ورةَ التَّ ْعليم الَّتي تَ َ
يدا ل ْل َخطيَّةَ ،ولك َّن ُك ْم أَطَ ْعتُ ْم م َن ا ْل َق ْل ِب ُ
ص َ

رسالة بولس الرسول األ ولى إلى أهل كورنثوس 13 :2
ِ
س ِان َّي ٌةَ ،ب ْل ِب َما ُي َعلِّ ُم ُه
الَِّتي َنتَ َكلَّ ُم ِب َها أ َْي ً
ضا ،الَ ِبأَق َْوال (اقوال وليست افكار ) تُ َعلِّ ُم َها ح ْك َم ٌة إِ ْن َ
وحي ِ
الر ِ
وحي ِ
الر ِ
س ،قَ ِ
َّات.
َّات ِب ُّ
ين ُّ
ُّ
ارِن َ
الر ُ
وح ا ْلقُ ُد ُ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 23 :11
ع ِفي اللَّْيلَ ِة الَِّتي أ ِ ِ
ِ
َخ َذ ُخ ْب ًاز
الر َّ
الر ِّ
ضا :إِ َّن َّ
ت ِم َن َّ
يها ،أ َ
سو َ
سلَّ ْم ُ
سلَّ ْمتُ ُك ْم أ َْي ً
ْ
ُسل َم ف َ
ب َي ُ
ب َما َ
أل ََّنني تَ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 9 :4
ون َم َع ُك ْم.
له َّ
س ِم ْعتُ ُموهَُ ،و َأر َْيتُ ُموهُ ِف َّي ،فَه َذا اف َْعلُواَ ،وِا ُ
السالَِم َي ُك ُ
سلَّ ْمتُ ُموهَُ ،و َ
َو َما تَ َعلَّ ْمتُ ُموهَُ ،وتَ َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 13 :2

اع ،أل ََّن ُكم إِ ْذ تَسلَّمتُم ِم َّنا َكلِم َة َخب ٍر ِم َن ِ
اهلل،
ط ٍ
ش ُك ُر اهللَ ِبالَ ا ْن ِق َ
ضا َن ْ
َج ِل ذلِ َك َن ْح ُن أ َْي ً
ِم ْن أ ْ
َ َ
َ ْ ْ
ْ
اس ،ب ْل َكما ِهي ِبا ْلح ِقيقَ ِة َك َكلِم ِة ِ
ِ ِ
ضا ِفي ُك ْم أَ ْنتُ ُم
قَ ِب ْلتُ ُم َ
اهلل ،الَِّتي تَ ْع َم ُل أ َْي ً
وها الَ َك َكل َمة أَُن ٍ َ َ َ َ
َ
ين
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 11 :3
اهلل ،وَن ِ
اب ُهو موحى ِب ِه ِم َن ِ
ِ
يخ ،لِلتَّ ْق ِو ِيم َوالتَّأ ِْد ِ
يب الَِّذي ِفي ا ْل ِبِّر،
افعٌ لِلتَّ ْعلِ ِيم َوالتَّْوِب ِ
ُك ُّل ا ْلكتَ ِ َ ُ ً
َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 19 :22
صيب ُه ِم ْن ِس ْف ِر ا ْلحي ِ
ِ
اب ِ
هذ ِه ُّ
ف ِم ْن أَق َْو ِال ِكتَ ِ
اةَ ،و ِم َن
الن ُب َّوِةَ ،ي ْح ِذ ُ
َح ٌد َي ْح ِذ ُ
َوِا ْن َك َ
ََ
ف اهللُ َن َ
ان أ َ
ِ ِ
وب ِفي ه َذا ا ْل ِكتَ ِ
َّس ِةَ ،و ِم َن ا ْلم ْكتُ ِ
اب.
ا ْل َمدي َنة ا ْل ُمقَد َ
َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 9 :19
هذ ِه ِهي أَقْوا ُل ِ
الِ « :
س ا ْل َخر ِ
ين إِلَى ع َ ِ
وقَ َ ِ
اهلل
وف!»َ .وقَ َ
وبى لِ ْل َم ْد ُع ِّو َ
َ
ال ل َي« :ا ْكتُ ْب :طُ َ
َ َ
َ
شاء ُع ْر ِ ُ
الص ِادقَ ُة».
َّ
ونقول في القداس االلهي عن الروح القدس ( الناطق في االنبياء )
ولكن تصرفات البشر ليست تصرفات روح اهلل القدوس في داخلهم فالروح القدس عندما يحل هو

سفر إشعياء 2 :11
ِ ِ
ِ
ِ
وح ا ْل َم ْع ِرفَ ِة َو َم َخافَ ِة
الر ِّ
وح َّ
وح ا ْل َم ُ
ورِة َوا ْلقُ َّوِةُ ،ر ُ
وح ا ْلح ْك َمة َوا ْلفَ ْهمُ ،ر ُ
بُ ،ر ُ
َوَي ُح ُّل َعلَ ْيه ُر ُ
ش َ
ب.
الر ِّ
َّ
فهو يعطي حكمة ويعطي فهم ويعطي مشورة ويعطي معرفة ويعطي مخافة الرب
فهو معزي
إنجيل يوحنا 22 :11
ِ
ِ
ش ْي ٍءَ ،وُي َذ ِّك ُرُك ْم ِب ُك ِّل
َما ا ْل ُم َعِّزيُّ ،
َوأ َّ
اس ِمي ،فَ ُه َو ُي َعلِّ ُم ُك ْم ُك َّل َ
س ُي ْرسلُ ُه ُ
الر ُ
اآلب ِب ْ
س ،الَّذي َ
وح ا ْلقُ ُد ُ
َما ُق ْلتُ ُه لَ ُك ْم.

ومبكت
إنجيل يوحنا 8 :12
ت ا ْلعالَم علَى َخ ِطي ٍ
َّة َو َعلَى ِب ّر َو َعلَى َد ْي ُنوَن ٍة:
اء َذ َ
اك ُي َب ِّك ُ َ َ َ
َو َمتَى َج َ

ويرشد
إنجيل يوحنا 11 :12
يع ا ْل َحقِّ ،أل ََّن ُه الَ َيتَ َكلَّ ُم ِم ْن َن ْف ِس ِهَ ،ب ْل
وح ا ْل َحقِّ ،فَ ُه َو ُي ْر ِش ُد ُك ْم إِلَى َج ِم ِ
َوأ َّ
اء َذ َ
اكُ ،ر ُ
َما َمتَى َج َ

ور ِ
َّ ِ
ُم ٍ
آت َي ٍة.
ُك ُّل َما َي ْ
س َمعُ َيتَ َكل ُم ِبهَ ،وُي ْخ ِب ُرُك ْم ِبأ ُ

ويعطي قوة
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 7 :1
ش ِل ،ب ْل روح ا ْلقُ َّوِة وا ْلمحب ِ
ِ
َّة َو ُّ
ص ِح.
أل َّ
َ ََ
وح ا ْلفَ َ َ ُ َ
َن اهللَ لَ ْم ُي ْعط َنا ُر َ
الن ْ

ولكن روح اهلل ال يقيد فهو روح حرية وليس رووح تقييد
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 17 :1
اك ُحِّريَّ ٌة.
الر ُّ
الر ِّ
وح َّ
ب فَ ُه َو ُّ
َما َّ
َوأ َّ
وحَ ،و َح ْي ُ
ب ُه َن َ
ث ُر ُ
الر ُ
روح تبني
رسالة بولس الرسول الي أهل رومية
 0:13اذ لم تأخذوا روح العبودية ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا
اآلب.
 0:11الروح نفسه ايضا يشهد الرواحنا اننا اوالد اهلل.

وحتي لو نظرنا الي الفكر االسالمي فلن نجد هذه العصمة المزعومة

فابراهيم كان شكاك في الفكر االسالمي
البقرة 062
ف ُت ْحي ِ ا ْل َم ْو َتى َقال َ أَ َولَ ْم ُت ْؤمِنْ َقال َ َبلَى َولَكِنْ لِ َي ْط َمئِنَّ َق ْلبِي َقال َ ََ ُُ ْذ
ب أَ ِرنِي َك ْي َ
َوإِ ْذ َقال َ إِ ْب َراهِي ُم َر ِّ
أَ ْر َب َع ًة مِنَ َّ
اعلَ ْم أَنَّ
َ ْع ًيا َو ْ
اج َعلْ َعلَى ُكل ِّ َج َب ٍل ِم ْن ُهنَّ ُج ْز ًءا ُث َّم ادْ ُع ُهنَّ َيأْتِي َن َك َ
ص ْرهُنَّ إِلَ ْي َك ُث َّم ْ
الط ْي ِر ََ ُ
َّللا َع ِزي ٌز َحكِي ٌم
َّ َ
http://quran.alislam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&nSora=2&nAya=260&taf=KAT
HEER&l=arb&tashkeel=0
البخاري 1303
من إبراهيم إذ قال أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال نحن أحق بالشك
أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي رب
ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف ألجبت ويرحم هللا لوطا لقد كان يأوي إلى
الداعي

ونعرف ان الشك خطية
اآلية

م

السورة

رقمها

اآلية

1

البقرة

2

147

ين
ك َفال َت ُكو َننَّ م َِن ْالمُمْ َت ِر َ
ْال َح ُّق مِنْ َر ِّب َ

2

آل عمران

3

60

ين
ك َفال َت ُكنْ م َِن ْالمُمْ َت ِر َ
ْال َح ُّق مِنْ َر ِّب َ

3

األنعام

6

114

4

يونس

10

94

هللا أَ ْب َتغِي َح َكمًا َوه َُو الَّذِي أَ ْن َ
ـز َل إِلَ ْي ُك ُم
أَ َف َغي َْر َّ ِ
ُون أَ َّن ُه
اب َيعْ َلم َ
ِين آ َت ْي َنا ُه ُم ْال ِك َت َ
اب ُم َفصَّال َوالَّذ َ
ْال ِك َت َ
ُم َن َّ
ين
ِّك ِب ْال َح ِّق َفال َت ُكو َننَّ م َِن ْالمُمْ َت ِر َ
ـز ٌل مِنْ َرب َ
ك ِممَّا أَ ْن َ
َفإِنْ ُك ْن َ
ِين
ت فِي َش ٍّ
ْك َفاسْ أ َ ِل الَّذ َ
ـز ْل َنا إِلَي َ
ك لَ َق ْد َجا َء َك ْال َح ُّق مِنْ
اب مِنْ َق ْب ِل َ
ُون ْال ِك َت َ
َي ْق َرء َ
ين
ِّك َفال َت ُكو َننَّ م َِن ْالمُمْ َت ِر َ
َرب َ

النحل 326
ان َولَكِنْ َمنْ َ
صدْ ًرا ََ َعلَ ْي ِه ْم
َمنْ َك َف َر بِ َّ ِ
ش َر َح بِا ْل ُك ْف ِر َ
اَّلل مِنْ َب ْع ِد إِي َمانِ ِه إِ ََّّل َمنْ أ ُ ْك ِر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َمئِنٌّ بِ ْاْلِي َم ِ
ب مِنَ َّ
اب َعظِ ي ٌم
َّللاِ َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
ض ٌ
َغ َ
http://quran.al=islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora
16&nAya=106

صحيح البُاري

األدب

ما جاء َي قول الرجل ويلك

حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن حدثنا عبد هللا بن عبد الوهاب
أبي عن ابن عمر رضي هللا عنهما زيد سمعت
هو ال ترجعوا بعدي كفارا شك صلى هللا عليه وسلم قال ويلكم أو ويحكم قال شعبة عن النبي
يضرب بعضكم رقاب بعض

http://hadith.al&SearchTشك=islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&ID=64403&SearchText
ype=exact&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8&Offset=0&SearchLevel=QBE
هذا غير خطايا ابراهيم االسالمي في عبادة الكواكب
المحلى باآلثار > كتاب الحدود > مسألة المرتد تعريفه وحكمه > مسألة التعريف بالمنافقين
والمرتدين
ار َو َال َفرْ َق
أَنَّ َمنْ آ َم َن َولَ ْم ُي َها ِجرْ لَ ْم َي ْن َتفِعْ ِبإِي َمانِ ِه َ ،و َك َ
ان َكا ِفرً ا َك َسائ ِِر ْال ُك َّف ِ
حتي رسول االسالم كان شكاك لدرجة االنتحار
فتور الوحي
صحيح البخاري 6666
وسلم فيما بلغنا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى هللا عليه
الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه شواهق حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رءوس
محمد إنك رسول هللا حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع نفسه تبدى له جبريل فقال يا
ذلك عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل فإذا طالت
قال ابن عباس
اإلصباح فالق
ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل
http://hadith.al&Searcشواهق=islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&ID=63900&SearchText
hType=exact&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8&Offset=0&SearchLevel=QBE

عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل
نفسه فهو في
نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها
http://hadith.alislam.com/Display/Display.asp?hnum=5333

مسند احمد
هللا عليه وسلم فيما ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول هللا صلى
الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي شواهق بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رءوس
تبدى له جبريل عليه السالم فقال له يا محمد إنك رسول هللا حقا فيسكن يلقي نفسه منه
ذلك جأشه
http://hadith.al&Searcشواهق=islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&ID=90968&SearchText
hType=exact&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8&Offset=0&SearchLevel=QBE
الشك خطية
رسالة يهوذا
ب َ
 61هؤُ َّلَءِ ُه ْم ُمد َْم ِد ُمونَ ُم َت َ
َ ِ
ش َه َواتِ ِه ْمَ ،و ََ ُم ُه ْم َي َت َكلَّ ُم ِب َع َظائِ َمُ ،ي َحا ُبونَ ِبا ْل ُو ُجو ِه
َالِ ُكونَ ِب َح َ
ش ُّكونَ َ ،
مِنْ أَ ْج ِل ا ْل َم ْن َف َعةِ.
61
يح.
َ َ
َل ُ َر ِّب َنا َي ُ
َابِ ًقا ُر ُ
َوأَ َّما أَ ْن ُت ْم أَ ُّي َها األَ ِح َّبا ُء ََ ْاذ ُك ُروا األَ ْق َوال َ الَّتِي َقالَ َها َ
وع ا ْل َمَِ ِ
ب َ
ََ 61إِ َّن ُه ْم َقالُوا لَ ُك ْم« :إِ َّن ُه َِي َّ
ش َه َوا ِ
َ ِ
ت
َالِكِينَ ِب َح َ
َ َي ُكونُ َق ْو ٌم ُم َْ َت ْه ِز ُئونَ َ ،
ِير َ
الز َم ِ
ان األَُ ِ

ور ِه ْم».
َُ ُج ِ
61
َانِ ُّيونَ َّلَ ُرو َح لَ ُه ْم.
هؤُ َّلَءِ ُه ُم ا ْل ُم ْع َت ِزلُونَ ِبأ َ ْنفَُِ ِه ْمَ ،ن ْف َ

وايضا يوسف االسالمي كان خاطئ

يوسف 06
َو َء َوا ْل َف ْح َ
اء إِ َّن ُه مِنْ عِ َبا ِد َنا
ش َ
ف َع ْن ُه ال ُّ
ص ِر َ
َولَ َقدْ َه َّم ْت بِ ِه َو َه َّم بِ َها لَ ْو ََّل أَنْ َرأَى ُب ْرهَانَ َر ِّب ِه َك َذلِ َك لِ َن ْ
ا ْل ُم ُْلَصِ ينَ
http://quran.al=islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora
12&nAya=24
يوسف 60
الطبيري
طان ِذ ْكر رب ِ
َّ
ض َع
ظ َّن أََّنهُ َن ٍ
ال لِلَِّذي َ
ند َرب َ
َوقَ َ
ِّه َفلَبِ َ
اج ِّم ْنهُ َما ٱ ْذ ُك ْرنِي ِع َ
ِّج ِن بِ ْ
ث ِفي ٱلس ْ
ِّك فَأ َْن َساهُ ٱلش ْي َ ُ َ َ
ِِ
ين
}سن َ
ـين إذن بذلك فساد القول الذي قاله قتادة فـي معنى قوله:
قال للناجي منهما { :ا ْذ ُك ْرنِـي ِع ْن َد َرب َ
ِّك }ِّ .فب ٌ
الش ْيطان ِذ ْكر رب ِ
{ و َ َِّ
ناج ِم ْنهما }  ،وقوله { :فَ ْأنساهُ َّ
ِّه } وهذا خبر من اهلل ج ّل ثناؤه
ُ َ َ
قال للذي ظَ َّن َّأنهُ ٍ ُ
َ
عن غفلة عرضت لـيوسف من ِقَبل الشيطان نسي لها ذكر ربه الذي لو به استغاث ألسرع بـما هو
فـيه خالصة ،ولكنه زّل بها ،فأطال من أجلها فـي السجن َحبسه وأوجع لها عقوبته
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=1&tSoraNo=1
2&tAyahNo=42&tDisplay=yes&Page=2&Size=1

خطية داوود
 +خطيئة داود النبى +صموئيل الثانى* 21سورة ص 33-12

 +توبة داود النبى على خطيتة +صموئيل الثانى* 23-21سورة ص33-33
ض إِ ََّّل الَّذِينَ
ض ُه ْم َعلَى َب ْع ٍ
ِيرا مِنَ ا ْل ُُ َل َطاءِ لَ َي ْبغِي َب ْع ُ
ال َن ْع َجتِ َك إِلَى ن َِعا ِج ِه َوإِنَّ َكث ً
َقال َ َل َقدْ َظلَ َم َك ِب ُ
َ َؤ ِ
الصال َِحا ِ
اب
اَ َت ْغ َف َر َر َّب ُه َو َُ َّر َراك ًِعا َوأَ َن َ
دَاو ُد أَ َّن َما ََ َت َّنا ُه ََ ْ
ت َو َقلِيل ٌ َما ُه ْم َو َظنَّ ُ
آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
http://quran.alislam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=GALALEEN&nType=1&nSora
=38&nAya=24
موسي تكبر
 82924قام موسى خطيبا في بني إسرائيل  ،فسئل  ،أي الناس أعلم ؟ فقال  :أنا  .فعتب هللاعليه إذ لم يرد العلم إليه  ،وأوحى هللا إليه  :إن لي عبدا بمجمع البحرين  ،هو أعلم منك  ،قال :
يا رب ! وكيف لي به ؟ فقيل  :احمل حوتا في مكتل  ،فإذا فقدته فهو ثم  ،فانطلق  ،وانطلق معه
فتاه يوشع بن نون  ،وحمال حوتا في مكتل  ،حتى كانا عند الصخرة  ،فوضعا رؤوسهما فناما ،
فانسل الحوت من المكتل  ،فاتخذ سبيله في البحر سربا  ،وكان لموسى وفتاه عجبا  ،فانطلقا بقية
يومهما وليلتهما  ،فلما أصبحا  ،قال موسى لفتاه  { :آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا }
ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمره هللا به  ،فقال له فتاه  { :أرأيت إذ
أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت } قال موسى  { :ذلك ما كنا نبغ  .فارتدا على آثارهما
قصصا } فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب  ،فسلم موسى  ،فقال الخضر  :أنى
بأرضك السالم ؟ قال  :أنا موسى  ،قال  :موسى بني إسرائيل ؟ قال  :نعم { قال  :هل أتبعك على
أن تعلمني مما علمت رشدا ؟ قال  :إنك لن تستطيع معي صبرا } يا موسى إني على علم من علم
هللا تعالى علمنيه  ،ال تعلمه أنت  ،وأنت على علم من علم هللا تعالى علمكه هللا ال أعلمه  { ،قال :
ستجدني إن شاء هللا صابرا وال أعصي لك أمرا }  ،فانطلقا يمشيان على الساحل  ،فمرت سفينة ،
فكلموهم أن يحملوهما  ،فعرفوا الخضر  ،فحملوهما بغير نول  ،وجاء عصفور فوقع على حرف
السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر  ،فقال الخضر  ،يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم
هللا إال كنقرة هذا العصفور في هذا البحر ! فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه  ،فقال
موسى  :قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؟ { قال  :ألم أقل إنك لن
تستطيع معي صبرا  .قال  :ال تؤاخذني بما نسيت } فكانت األولى من موسى نسيانا  ،فانطلقا فإذا

غالم يلعب مع الغلمان  ،فأخذ الخضر برأسه من أعاله فاقتلع رأسه بيده  ،فقال له موسى { :
أقتلت نفسا زاكية بغير نفس } { قال  :ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا }  { ،فانطلقا  ،حتى
إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض } قال
الخضر بيده { فأقامه }  ،فقال موسى  { :لو شئت لتخذت عليه أجرا  .قال هذا فراق بيني وبينك }
 ،يرحم هللا موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما
الراوي :أبي بن كعب  -خالصة الدرجة :صحيح  -المحدث :األلباني-
المصدر :صحيح الجامع  -الصفحة أو الرقم : 4357
 45077قلت البن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس بموسىصاحب الخضر قال كذب عدو هللا سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يقول قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب هللا عليه إذ لم
يرد العلم إليه فأوحى هللا إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى أي رب
فكيف لي به فقال له احمل حوتا في مكتل فحيث تفقد الحوت فهو ثم فانطلق وانطلق معه فتاه وهو
يوشع بن نون فجعل موسى حوتا في مكتل فانطلق هو وفتاه يمشيان حتى إذا أتيا الصخرة فرقد
موسى وفتاه فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر قال فأمسك هللا
عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق وكان للحوت سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية
يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى أن يخبره فلما أصبح موسى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا
من سفرنا هذا نصبا قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به قال أرأيت إذ أوينا إلى
الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال
موسى ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا قال يقصان آثارهما قال سفيان يزعم ناس أن
تلك الصخرة عندها عين الحياة ال يصيب ماؤها ميتا إال عاش قال وكان الحوت قد أكل منه فلما
قطر عليه الماء عاش قال فقصا آثارهما حتى أتيا الصخرة فرأى رجال مسجى عليه بثوب فسلم
عليه موسى فقال أنى بأرضك السالم فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال يا
موسى إنك على علم من علم هللا علمكه هللا ال أعلمه وأنا على علم من علم هللا علمنيه ال تعلمه
فقال موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف
تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء هللا صابرا وال أعصي لك أمرا قال له الخضر
فإن اتبعتني فال تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال نعم فانطلق الخضر وموسى

يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهما بغير
نول فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال له موسى قوم حملونا بغير نول فعمدت
إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال
ال تؤاخذني بما نسيت وال ترهقني من أمري عسرا ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على
الساحل وإذا غالم يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله فقال له موسى أقتلت
نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال وهذه أشد
من األولى قال إن سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا
أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض يقول مائل فقال
الخضر بيده هكذا فأقامه فقال له موسى قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت التخذت
عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يرحم هللا موسى لوددنا أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما قال فقال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األولى كانت من موسى نسيان قال وجاء عصفور حتى وقع على
حرف السفينة ثم نقر في البحر فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم هللا إال مثل ما
نقص هذا العصفور من البحر قال سعيد بن جبير وكان يعني ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك
يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغالم فكان كافرا
الراوي :سعيد بن جبير  -خالصة الدرجة :صحيح  -المحدث :األلباني-
المصدر :صحيح الترمذي  -الصفحة أو الرقم : 3149
موسي بيغير من يوشع
 170545أن النبوة حولت من موسى إلى يوشع في آخر عمر موسى فكان موسى يلقى يوشعفيسأله ما أحدث هللا من األوامر والنواهي حتى قال له يا كليم هللا إني كنت ال أسألك عما يوحي هللا
إليك حتى تخبرني أنت ابتداء من تلقاء نفسك فعند ذلك كره موسى الحياة وأحب الموت
الراوي :محمد بن إسحاق  -خالصة الدرجة :في هذا نظر  -المحدث :ابن
كثير  -المصدر :البداية والنهاية  -الصفحة أو الرقم : 1/298

 - 130301عن ابن عباس  :أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب
موسى  ،قال ابن عباس  :هو خضر  ،فمر بهما أبي بن كعب  ،فدعاه ابن عباس فقال  :إني
تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى  ،الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه  ،هل سمعت
النبي صلى هللا عليه وسلم يذكر شأنه ؟ قال  :نعم  ،سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :
بينما موسى في مأل من بني إسرائيل  ،جاءه رجل فقال  :هل تعلم أحد أعلم منك ؟ قال موسى  :ال
 ،فأوحى هللا إلى موسى  :بلى  :عبدنا خضر  ،فسأل موسى السبيل إليه  ،فجعل هللا له الحوت آية
 ،وقيل له  :إذا فقدت الحوت فارجع  ،فإنك ستلقاه  ،وكان يتبع أثر الحوت في البحر  ،فقال
لموسى فتاه  :أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ؟ فإني نسيت الحوت  ،وما أنسانيه إال الشيطان أن
أذكره  .قال  :ذلك ما كنا نبغي  ،فارتدا على آثارهما قصصا  ،فوجدا خضرا  ،فكان من شأنهما
الذي قص هللا عز وجل في كتابه .
الراوي :أبي بن كعب المحدث :البخاري  -المصدر :الجامع الصحيح  -الصفحة أو
الرقم47 :
خالصة الدرجة[ :صحيح]
 - 130301عن ابن عباس  :أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب
موسى  ،قال ابن عباس  :هو خضر  ،فمر بهما أبي بن كعب  ،فدعاه ابن عباس فقال  :إني
تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه  ،هل سمعت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يذكر شأنه ؟ قال أبي  :نعم  ،سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يذكر شأنه
يقول  :بينما موسى في مأل من بني إسرائيل  ،إذ جاءه رجل فقال  :هل تعلم أحد أعلم منك ؟ قال
موسى  :ال  ،فأوحى هللا عز وجل إلى موسى  :بلى  :عبدنا خضر  ،فسأل السبيل إلى لقيه  ،فجعل
هللا له الحوت آية  ،وقيل له  :إذا فقدت الحوت فارجع  ،فإنك سلتقاه  ،فكان موسى صلى هللا عليه
وسلم يتبع أثر الحوت في البحر  ،فقال فتى موسى لموسى  :أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة  ،فإني
نسيت الحوت  ،وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره  ،قال موسى  :ذلك ما كنا نبغي  ،فارتدا على
آثارهما قصصا  ،فوجدا خضرا  ،فكان من شأنهما الذي قص هللا في كتابه .

الراوي :أبي بن كعب المحدث :البخاري  -المصدر :الجامع الصحيح  -الصفحة أو
الرقم47 :
خالصة الدرجة[ :صحيح]

 - 111111أن صفية رضي هللا عنها أتت النبي صلى هللا عليه وسلم وهو معتكف  ،فلما رجعت
مشى معها  ،فأبصره رجل من األنصار  ،فلما أبصره دعاه  ،فقال  ( :تعال  ،هي صفية )  .وربما
قال سفيان  ( :هذه صفية  ،فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم )  .قلت لسفيان  :أتته
ليال ؟  .قال  :وهل هو إال ليل .
الراوي :صفية بنت حيي المحدث :البخاري  -المصدر :الجامع الصحيح -
الصفحة أو الرقم9302 :
خالصة الدرجة[ :صحيح]
ففكرة العصمة االسالميه هي خرافة الصل لها

لهذا الروح القدس قاد موسي في كتابة الوحي ولكن لم يقيده فلهذا موسي كان حليم جدا ولكنه
اخطأ
وايضا الروح القدس قاد داود في كتابة المزامير ولكن لم يقيده فكان داود نقي القلب ولكنه اخطا
وهكذا كل االنبياء

ولهذا نجد انبياء تكلموا بنبوات قوية جدا ودقيقه جدا عن المسيح من المستحيل ان يكونوا
اخترعوها اال بقيادة الروح القدس ولكن الروح القدس لم يقيدهم والم يحرمهم حرية االختيار ودائما
كانوا الصالح ولكن النهم بشر اخطؤا بعض االخطاء القليلة
فاعتقد بهذا تاكدنا الروح القدس يعطي العصمة للوحي وليس لتصرفات النبي

والمجد هلل دائما

