�شبهة الطاعنني يف ع�صمة نبينا ﷺ

يف حديث "نحن �أحق بال�شك من �إبراهيم"
والرد عليها

الدكتور محزة حسني عبيد

مدرس العقيدة اإلسالمية

كلية الرتبية للبنات  -قسم الرتبية اإلسالمية

د .محزة حسني عبيد

ملخ�ص باللغة العربية
إن مما دعاين إىل الكتابة يف هذا املوضوع واختيار عنوانه ما نراه اليوم من محلة ظاملة غاشمة للنيل من شخص

رسولنا الكريم ﷺ ،وقد كان سائر الصحابة الكرام  bيفدونه بأرواحهم  ،فام أحوجنا إىل صدقهم يف الفداء
والدفاع عن حرضته ﷺ ،وان كان علامء العقيدة مل يقرصوا عن الدفاع عنه ﷺ يف مؤلفاهتم ،إال أن األعداء اليوم

يستلون السالح من أيدينا ليطعنونا به ،ومما استلوه من رشيعتنا وفرسوه بغري املعنى املراد منه حديث الشك الذي هو
حمور دراستنا هذه.

وقد قسمته عىل مبحثني:

أوهلام :يف تعريف العصمة ومواطنها وحكمها عند العلامء.

الثاين :منهام يف ختريج حديث الشك وبيان اخلطأ يف فهمه وذكر أقوال العلامء والشارحون يف بيان معناه.

ثم ختمت بحثي بأهم ما توصلت إليه فيه ،ثم رتبت مصادره بحسب حروف اهلجاء ألسامء املؤلفات.

وقد توصلنا فيه إىل إن عصمة األنبياء عموما وعصمة سيدنا حممد ﷺ عىل اخلصوص أصل من أصول الدين ال

جتوز خمالفته؛ألنه مما امجع عليه العلامء وال سيام العصمة من الكبائر والشك يف قدرة اهلل تعاىل منها وهو حمال يف حق

األنبياء عليهم السالم ويف حقه ﷺ.

وإن املستدلني بحديث الشك الوارد بطريق صحيح قد خطئوا ؛ بسبب اخلطأ يف تفسري اآلية التي تذكر سؤال

إبراهيم ربه عن كيفية إحياء املوتى  ،وجتاهلوا عالقتها بغريها من آيات القرآن الكريم ،وإن حديث الشك مبني عىل
نفي الشك عن إبراهيم عليه السالم  ،وليس إثباته كام تومهوا منه ،وال جيوز االستدالل باألحاديث التي قصد هبا النبي

ﷺ التواضع وهضم النفس عىل منزلته ﷺ ألن التواضع من خلقه العظيم ﷺ.

جيب احلذر من التشكيك يف عصمة األنبياء ؛ ألن القصد منه التشكيك بالرشائع الساموية وخصوصا رشعة خاتم

النبيني سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.

واهلل اسأل أن أجد عميل هذا يف امليزان يوم القيامة مقبوال عند اهلل  ،وجمزيا بعفوه وشفاعة رسوله ﷺ ،والصفح

عن التقصري فيه ويف غريه إنك يا ربنا سميع الدعاء.
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البحوث املحكمة

شبهة الطاعنني يف عصمة نبينا ﷺ
Search summary

The suspicion of the infidels in the infallibility of our Prophet peace be upon him
In an interview, "We are more worthy of doubt than Abraham"
And respond to them
What led me to write in this subject and choose the title of what we see today from the campaign
unjust unjust to deprive the person of our Prophet peace be upon him, and was the rest of the
Companions honored may Allah be pleased with them Vdunh lives, what we need to sincerity in the
redemption and defense of his presence (Peace and blessings of Allaah be upon him), even though
the scholars of faith did not limit the defense of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon
him) in their writings. However, today's enemies are taking weapons from our hands to challenge
us, and what they borrowed from our Sharia and interpreted it without the meaning of this question.
The second was the graduation of the question and the wisdom of the scholars, and the second of
them in the graduation of the talk of doubt and the statement of error in understanding and stated the
words of scholars and partners in a statement meaning, and then concluded my research with the most
important findings, and then arranged sources according to the spelling of the names of the works.,
We have concluded that the infallibility of the prophets in general and the insinuation of our master
Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him), in particular, is an origin of the religion that
can not be violated, because it is unanimously agreed upon by scholars, especially the infallibility
of sins and doubts about the ability of Allaah. The right of Allah's blessings and peace be upon him.,
Because of the error in interpreting the verse that mentions the question of Ibrahim Rabbo about how
to revive the dead, and ignored the relationship with other verses of the Holy Quran, and the talk of
doubt is based on the denial of doubt about Abraham, peace be upon him, and not prove it as they
fancied him. ,
It is not permissible to deduce that the hadeeth of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon
him) meant modesty and digestion of the soul on his position (peace and blessings of Allaah be upon
him) because the humility of his great creation (peace and blessings of Allaah be upon him.).
One must beware of questioning the infallibility of the Prophets, because it is intended to question
the divine laws, especially the Charter of the Prophets of Prophet Muhammad (PBUH) and his family
and companions..
And God ask that I find this work in the balance on the Day of Resurrection acceptable to God, and
rewarded with the forgiveness and intercession of His Messenger peace be upon him, and forgiving
the default in it and in other you, O Lord, hearing supplication.
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د .محزة حسني عبيد
لإلجيي ورشحه للجرجاين ،ورشح املقاصد للتفتازاين

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد

املرسلني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني .أما بعد:
فإن مما دعاين إىل الكتابة يف هذا املوضوع واختيار

عنوانه ما نراه اليوم من محلة ظاملة غاشمة للنيل من

شخص رسولنا الكريم ﷺ ،وقد كان حسان بن ثابت

يقول :فإن ايب ووالده وعريض لعرض حممد منكم وقاء

()1

وكذلك سائر الصحابة الكرام  bكانوا

يفدونه بأرواحهم ،فام أحوجنا إىل صدقهم يف الفداء

والدفاع عن حرضته ﷺ ،وان كان علامء العقيدة

مل يقرصوا عن الدفاع عنه ﷺ يف مؤلفاهتم ،إال أن
األعداء اليوم يستلون السالح من أيدينا ليطعنونا به،
ومما استلوه من رشيعتنا وفرسوه بغري املعنى املراد منه
حديث الشك الذي هو حمور دراستنا هذه ،وجتاهلوا
منازل األنبياء وعصمتهم بل قصدوا به الطعن

بعصمة نبينا ﷺ ومن ثم الطعن برشيعته الغراء،

ومن الصعوبات التي واجهتني يف كتابة هذا البحث

بل ،هي مما آملني أن أجد من علامء اإلسالم من سلك
بغري قصد مسلك األعداء ،فإذا قررنا يف هذا البحث

ما قرره مجهور علامء الكالم من عصمة األنبياء دون

غريهم زالت هذه الصعوبة ،إذ قد عرفنا ان من اخطأ
فهم احلديث ليس معصوما.

وقد أفدت من مؤلفات علامئنا األجالء يف علم

العقيدة والكالم يف موضوع العصمة ،كاملواقف
((( السرية النبوية :ابن هشام87/5 :

وغريها ،وكذلك رشوح احلديث كفتح الباري البن

حجر وعمدة القاري للعيني رمحهم اهلل مجيعا.

وقد قسمته عىل مبحثني :أوهلام يف تعريف العصمة

ومواطنها وحكمها عند العلامء ،والثاين منهام يف ختريج
حديث الشك وبيان اخلطأ يف فهمه وذكر أقوال العلامء

والشارحون يف بيان معناه ،ثم ختمت بحثي بأهم ما
توصلت إليه فيه ،ثم رتبت مصادره بحسب حروف
اهلجاء ألسامء املؤلفات ،واهلل اسأل أن أجد عميل هذا
يف امليزان يوم القيامة مقبوال عند اهلل ،وجمزيا بعفوه

وشفاعة رسوله ﷺ ،والصفح عن التقصري فيه ويف
غريه إنك يا ربنا سميع الدعاء.

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه

وسلم تسليام كثريا

املبحث الأول
الع�صمة تعريفها ومواطنها
وفيه أربعة مطالب:

املطلب الأول:
التعريف بالع�صمة يف اللغة:

وردت العصمة يف اللغة لعدة معان أشهرها:

املنعة ،واحلفظ ،قال صاحب اللسان( :العصمة يف

كالم العرب املنع ،وعصمة اهلل عبده :أن يعصمه مما

يوبقه ،يقال عصمه ،يعصمه ،عص ًام :منعه ووقاه)

()2

((( لسان العرب البن منظور  ،405- 403 /12وينظر :معجم
مقاييس اللغة البن فارس  ،332/4وخمتار الصحاح للرازي

ص ،437والقاموس املحيط للفريوز آبادى ،149 ،148/4
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شبهة الطاعنني يف عصمة نبينا ﷺ
وهبذا املعنى جاءت الكلمة يف القرآن الكريم

فقد هدى إىل رصاط مستقيم﴾( ،)5قال« :وأصل

قال تعاىل عىل لسان سيدنا نوح  fوابنه﴿ :يا

به معتصم به»(.)6

والسنة املطهرة:

بني اركب معنا وال تكن مع الكافرين .قال سآوي إىل
جبل يعصمني من املاء قال ال عاصم اليوم من أمر اهلل

إال من رحم وحال بينهام املوج فكان من املغرقني﴾

()1

وقال تعاىل عىل لسان امرأة العزيز﴿ :ولقد راودته

عن نفسه فاستعصم﴾

()2

العصم :املنع ،فكل مانع شيئ ًا فهو عاصمه .واملمتنع
وقال تفسري ًا لقوله تعاىل﴿ :قال سآوي إىل جبل

يعصمني من املاء قال ال عاصم اليوم من أمر اهلل﴾(:)7
يقول سأصري إىل جبل أحتصن به من املاء فيمنعني منه أن
يغرقني ،ويعنى بقوله (يعصمني) يمنعني ،مثل عصام

القربة الذي يشد به رأسهام فيمنع املاء أن يسيل منها.

وىف احلديث قال رسول اهلل ﷺ" :أمرت أن

وهذا يدل عىل أن مادة (عصم) يف القرآن

يب وبام جئت به ،فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دمائهم

واالمتناع ،وهو أصلها يف الوضع اللغوي ،وقال ابن

أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل ويؤمنوا

وأمواهلم إال بحقها ،وحساهبم عىل اهلل"

()3

وعىل املعنى األول دار كالم املفرسين ،قال اإلمام

الطربي( )4يف تفسريه لقوله تعاىل﴿ :ومن يعتصم باهلل
واملصباح املنري للفيومي 566/2

((( آليتان  43 ،42هود

((( جزء من اآلية  32يوسف.

((( أخرجه مسلم (برشح النووى) كتاب اإليامن ،باب األمر
بقتال الناس حتى يقولوا :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل… الخ

 233/1رقم  ،20والبخاري (برشح فتح الباري) كتاب اجلهاد،

باب دعاء النبي ﷺ الناس إىل اإلسالم والنبوة… الخ 130/6

رقم 2946من حديث أبى هريرة رىض اهلل عنه.

الكريم حيثام وردت بشتى ترصيفاهتا تدور عىل املنع

األثري( :)8العصمة :املنعة ،والعاصم :املانع احلامي،
واالعتصام :االمتساك باليشء افتعال منه ،ومنه شعر

أبى طالب يمدح النبي ﷺ:

وأبيض يستسقى الغامم بوجهه

ث�مال اليتامى عصمة لألرامل

أي يمنعهم من الضياع واحلاجة

()9

((( (اآلية  101آل عمران)

((( جامع البيان عن تأويل آي القرآن .26/4
((( (اآلية  43هود)

((( هو املبارك بن حممد الشيباين اجلزري ،يكنى أبا السعادات،

((( هو حممد بن جرير بن يزيد الطربي ،صاحب التفسري الكبري،

ويلقب جمد الدين ،ويعرف بابن األثري وهو واحد من األئمة

إمام ًا يف فنون كثرية منها :التفسري ،واحلديث ،والفقه ،والتاريخ،

حمدث ًا ورع ًا مهيب ًا من مؤلفاته الغزيرة والنافعة النهاية يف غريب

والتاريخ الشهري ،كان من األئمة املجتهدين ،ومل يقلد أحد ًا ،وكان

وغري ذلك ،توىف سنة 310هـ له ترمجة يف :تاريخ بغداد للخطيب

األعالم يف احلديث والفقه والنحو ،قال ابن خلكان :كان فقيه ًا
احلديث ،وأسد الغابة وغري ذلك مات سنة 606هـ له ترمجة

البغدادي  162/2رقم  ،589وطبقات املفرسين للداودي

يف :وفيات األعيان  ،291- 289/3وشذرات الذهب 22/5

كثري  222/1رقم .22

((( الثامل بالكرس امللجأ والغياث .وقيل هو املطعم يف الشدة.

 118- 110/2رقم  ،468وطبقات الفقهاء الشافعيني البن
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 ،23-وطبقات الفقهاء والشافعيني البن كثري .777 ،776/2

د .محزة حسني عبيد

املطلب الثاين :الع�صمة يف ا�صطالح
علماء العقيدة:

مواقعة الذنوب الظاهرة والباطنة ،وأن العناية اإلهلية
مل تنفك عنهم يف كل أطوار حياهتم قبل النبوة وبعدها،

عرف املتكلمون واملحدثون من أهل السنة
َّ

فهم حمفوظون ظاهر ًا من الزنا ورشب اخلمر والكذب

وهذه التعريفات وإن اختلفت يف التعبري ،فإهنا مجيعها

اخلارج ،وحمفوظون يف الباطن من احلسد والكرب

العصمة بتعريفات خمتلفة لفظ ًا إال أن املعنى واحد،
تنتهي إىل حفظ اهلل تعاىل إياهم من مواقعة الذنوب
واملخالفات بعد البعثة ،باتفاق املحققني ،وقبل البعثة

عىل التحقيق.

ولعل من أحسن التعريفات للعصمة وأسلمها

ما ذكره صاحب كتاب نسيم الرياض يف رشح الشفا

للقايض عياض فقال( :لطف من اهلل تعاىل حيمل النبي
عىل فعل اخلري ،ويزجره عن الرش مع بقاء االختيار

حتقيق ًا لالبتالء)( ، )1ومن املستحسن يف تعريفها أيض ًا
من قال« :هي حفظ اهلل عز وجل لألنبياء بواطنهم

وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه ،ولو هنى كراهة،

ولو يف حال الصغر مع بقاء االختيار حتقيق ًا لالبتالء(.)2
فالعصمة إذن تعنى حفظ اهلل تعاىل ألنبيائه عن

ينظر :النهاية يف غريب احلديث  ،225/3 ،216/1وينظر:
السرية النبوية البن هشام  353 ،352/1برقم .271

((( نسم الرياض يف رشح الشفا للقايض عياض ،39/4
وينظر :التعريفات للجرجاين ص ،150ومعجم مفردات ألفاظ

القرآن للراغب األصفهاين ص ،377وفتح الباري 510 /11
رقم  ،6611ورشح العقائد للسعد التفتازاين  ،200/1ورشح

املواقف للجرجاين  ،281 ،280/8واملسامرة برشح املسايرة

لكامل بن اهلامم ص،227

والرسقة ،وغري ذلك من املنهيات املستقبحات يف

والرياء وغري ذلك من منهيات الباطن ،فلم تُعرف

هلم َزلة ،وال ُسجلت عليهم هفوة يف جمتمعاهتم املليئة
بالشحناء والعداوة والبغضاء هلم ،ولو أن أعدائهم

علموا من ذلك شيئ ًا لطاروا به فرح ًا ،ليدفنوا ما ذاع
هلم من مكارم األخالق ،وصالح القول والعمل،
والصيت الذائع يف اآلفاق .
()3

املطلب الثالث :مواطن الع�صمة:
والعصمة التي أوجبها اهلل تعاىل لرسله -عليهم

الصالة والسالم -تتعلق باالعتقادات ،والتبليغ،
واألقوال ،واألفعالُ ،
وخص نبينا ﷺ بعصمة بدنه

الرشيف من القتل ،وعصمة األنبياء -عليهم الصالة
والسالم -ثابتة هلم قبل النبوة وبعدها يف الكبائر

والصغائر ،عمدا أو سهوا عىل األصح ،يف ظاهرهم

وباطنهم ورضاهم وغضبهم ،وهو ما ندين هلل تعاىل
به ،ألن حال األنبياء قبل النبوة يؤثر عىل مستقبل

((( ينظر :إحتاف املريد بحاشية األمري :ص ،114وحتفة املريد
عىل جوهرة التوحيد للباجوري :ص ،75وينظر ايضا :رد شبهات
حول عصمة النبي ﷺ يف ضوء السنة النبوية الرشيفة :عامد السيد

((( رشح اخلريدة مع حاشية الصاوي للدردير ص104

حممد إسامعيل الرشبيني (رسالة دكتواره) إرشاف :فضيلة األستاذ

حاشية حممد األمري عىل جوهرة التوحيد ص114

وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة.

بترصف ،وينظر :إحتاف املريد رشح جوهرة التوحيد هبامش

الدكتور /عبد املهدي عبد القادر عبد اهلادي ،أستاذ احلديث
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شبهة الطاعنني يف عصمة نبينا ﷺ
دعوهتم بعد النبوة سلب ًا وإجياب ًا ،وهذا هو الصحيح

فيكم ُع ُمر ًا من قبله أفال تعقلون﴾

ولست بدعا فيه ،بل هو مذهب كثري من العلامء

عىل ما طلبه مرشكو مكة من رسول اهلل ﷺ أن يأتيهم

عندي ويطمئن إليه القلب ،وتسرتيح إليه النفس،
املحققني من أهل الكالم واحلديث(.)1

()2

فهذه اآلية الكريمة كانت جواب ًا من النبي ﷺ

بقرآن غري الذي أتاهم به ،ال يكون فيه عيب آلهلتهم،

املطلب الرابع� :أدلتها من القر�آن
وال�سنة و�أقوال العلماء:

أو يبدله من تلقاء نفسه عىل ذلك الرشط ،ليقبلوا منه

قال تعاىل﴿ :وإذا تتىل عليهم آياتنا بينات قال

ﷺ عليهم ،أنه رسول مبلغ عن ربه عز وجل ،وليس

قل ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفيس إن أتبع إال ما

أن أبدله من تلقاء نفيس إن أتبع إال ما يوحى إىل إين

الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن غري هذا أو بدله

يوحى إىل إين أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم

قل لو شاء اهلل ما تلوته عليكم وال أدراكم به فقد لبثت

((( منهم ابن حزم يف الفصل يف امللل والنحل ،321 ،285/2

واألجيي يف املواقف يف علم الكالم ص ،359 ،358واجلرجاين

يف رشح املواقف  ،290- 288/8وسعد الدين التفتازاين يف
رشح املقاصد  ،143 ،142/2وفخر الدين الرازي يف املحصل
ص 220 ،219والقايض عبد اجلبار املعتزيل يف رشح األصول

اخلمسة ص ،575 ،573والشوكاين يف إرشاد الفحول ،161/1
وكثري من املحققني من أهل احلديث منهم القايض عياض يف

الشفا  ،145/2والقسطالين يف املواهب اللدنية ،والزرقاين يف
رشحه عىل املواهب ُ ،14/7 ،5/9
واأليب يف إكامل املعلم رشح
صحيح مسلم  ،315/1وابن الوزير اليامين يف الروض الباسم
يف الذب عن سنة أبى القاسم  ،118/1وأبو نعيم األصبهاين يف
دالئل النبوة عقد فص ً
ال بعنوان «ذكر ما خصه اهلل عز وجل به من

العصمة ومحاه من التدين بدين اجلاهلية  ،212- 185/1وكذلك
فعل البيهقي يف دالئل النبوة أيض ًا فقد عقد عنوان ًا هلذا املوضوع
فقال« :باب ما جاء يف حفظ اهلل تعاىل رسوله ﷺ يف شبيبته عن

أقذار اجلاهلية ومعائبها… الخ  ،42- 30/2ومثلهام السيوطي

يف اخلصائص الكربى حيث قال“ :باب اختصاصه ﷺ بحفظ اهلل

إياه يف شبابه عام كان عليه أهل اجلاهلية” .152- 148/1
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بعد ذلك دعوته لإلسالم ،فكانت حجة رسول اهلل

إليه تبديل القرآن أو تقوله من عنده ﴿قل ما يكون يل
أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم﴾.

ثم قال حمتج ًا عليهم يف صحة ما جاءهم به “قل

لو شاء اهلل ما تلوته عليكم وال أدراكم به” ،إنام جئتكم
به عن إذن اهلل يل يف ذلك ومشيئته وإرادته ،والدليل

عىل أنى لست أتقوله من عندي وال افرتيته ؛ أنكم
عاجزون عن معارضته ،وأنكم تعلمون صدقي

وأمانتي منذ نشأت بينكم إىل حني بعثني اهلل عز وجل،
ال تنتقدون عىل شيئ ًا تعريوين به ،وهلذا قال﴿ :فقد

لبثت فيكم ُع ُمر ًا من قبله أفال تعقلون﴾ أي :أ فليس
لكم عقول تعرفون هبا احلق من الباطل( ،)3وهلذا ملا
َس َأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه ،فيام سأله
من صفة النبي ﷺ قال :فهل كنتم تتهمونه بالكذب

قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان :ال ،فقال له
هرقل :فقد أعرف أنه مل يكن ليدع الكذب عىل الناس

((( اآليتان  16 ،15يونس

((( ينظر :تفسري القرآن العظيم البن كثري .190/4

د .محزة حسني عبيد
ثم يذهب فيكذب عىل اهلل( ،)1وقد كان أبو سفيان إذ

ذاك رأس الكفرة ،وزعيم املرشكني ومع هذا اعرتف
باحلق ،والفضل ما شهدت به األعداء.

ورجاحة العقل ،واخللق القويم( ،)5وما كان كذلك

إال بعصمة اهلل عز وجل له قبل نبوته،

وخالصة القول أنه يمتنع وقوع صورة املعصية

يظهر لنا مما استدل به هرقل عىل صدقه ﷺ يف

من األنبياء عليهم الصالة والسالم قبل بعثتهم ،ال

عىل مستقبل دعوهتم بعد النبوة سلب ًا وإجياب ًا ،فكيف

بل ألن اهلل تعاىل خلقهم جمبولني عىل جمانبتها ،ملا علمه

نبوته ،ما سبق ذكره أن حال األنبياء قبل النبوة يؤثر

بالعصمة هلم بعد النبوة .ويؤكده أيضا

* قوله سبحانه﴿ :أومل يتفكروا ما بصاحبهم من جنة
إن هو إال نذير مبني﴾

()2

* وقوله تعاىل﴿ :ما ضل صاحبكم وما غوى﴾

()3

* وقوله عز من قائل﴿ :وما صاحبكم بمجنون﴾

()4

لكوهنا معصية حقيقية ترتتب عليها املؤاخذة والعقاب،
جل شأنه من أهنم سيكونون مصابيح الظالم ،وهداة
األنام ،خيرجوهنم من الظلامت إىل النور ،ويرشدوهنم

إىل رصاط العزيز احلميد ،فال متر هبم طرفة عني إال
وهم مراقبون حلرضته ،مشاهدون لعظمته كام تشهد

بذلك سوابقهم احلميدة ،وتوارخيهم املجيدة ،وإذا

وىف هذه اآليات الكريامت كان التعبري فيها

اتضح هنا صحة ثبوت عصمة اهلل عز وجل لألنبياء،

فمحمد ﷺ مل يفارقهم ،وهم مل يفارقوه ،بل صحبهم

ولو هنى كراهة قبل النبوة وبعدها ،فنصري إىل بيان

«بصاحبكم» ،تذكري ًا بأن كفار مكة أعرف الناس به،
وصحبوه ،والزمهم والزموه ،وهذا يفيد أن كفار

مكة يف اهتامهم لرسول اهلل ﷺ بالضالل واجلنون،

وحفظ بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه،
الشبهة والرد عليها.

املبحث الثاين
�شبهة حديث ال�شك
والرد عليها

مكابرون ،والدليل حاله قبل نبوته حيث صحبتهم
له منذ نشأته بينهم ،واعرتافهم له باألمانة والصدق

((( جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (برشح فتح الباري)
يف عدة أماكن منهام كتاب بدء الوحي  44- 42/1رقم ،7ومسلم

وفيه مخسة مطالب:

املطلب الأول:
تخريج احلديث ووجه ال�شبهة فيه:
روى اإلمامان اجلليالن البخاري ومسلم()6

(برشح النووى) كتاب اجلهاد والسري ،باب كتاب النبي ﷺ إىل

هرقل  348- 346/6رقم  1773من حديث ابن عباس رىض

اهلل عنهام

((( اآلية  184األعراف
((( اآلية  2النجم

((( اآلية  22التكوير

((( ينظر :حممد رسول اهلل ﷺ :حممد صادق عرجون ،291/ :1
وداللة القرآن املبني عىل أن النبي ﷺ أفضل العاملني لعبد اهلل

الغامري ص138
(((

أخرجه أمحد ( ،326/2رقم  ، )8311والبخاري

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الثاين
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البحوث املحكمة

شبهة الطاعنني يف عصمة نبينا ﷺ
من حديث أبى هريرة  :aأن رسول اهلل ﷺ قال:

ورواه النسائي وابن ماجه ،والطرباين يف االوسط

كيف حتي املوتى قال أومل تؤمن قال بىل ولكن ليطمئن

صحيحه ،وامحد والبزار ،ويف مسند الشاميني.

(نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال﴿ :رب أرين
قلبي﴾

()1

ورواه البيهقي يف كتاب األسامء والصفات َع ْن
َ
ب َو َس ِع ِ
الرحمْ َِنَ ،و َس ِع ِ
يد ْب ِن المْ ُ َس َّي ِ
يد
أبيِ َس َل َم َة ْب ِن َع ْب ِد َّ
ول اهللِ ﷺَ ،ق َ
بَ ،ع ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َةَ ،ع ْن َر ُس ِ
ْب ِن المْ ُ َس َّي ِ
ال:
الش ِّك ِم ْن إِ ْب َر ِ
يم إِ ْذ َق َ
َن ْح ُن َأ َح ُّق بِ َّ
ال َل ُه َر ُّب ُه َأ َولمَ ْ ت ُْؤ ِم ْن
اه َ

والكبري ،والطحاوي يف مشكل اآلثار وابن حبان يف
وأوجه الشبهة فيه هي:

 .1طعن هبذا احلديث أهل األهواء والبدع من

القدماء ،وردوه بذريعة انه خيالف عصمة األنبياء

عليهم السالم( ،)4و ممن قبله من املحدثني من زعموا

أن فيه طعن ًا يف عصمة األنبياء عليهم الصالة والسالم

َق َ
الَ :بلىَ َ ،و َل ِك ْن لِ َي ْط َمئِ َّن َق ْلبِيَ ،و َي ْر َح ُم اللهَّ ُ ُل ً
وطاَ ،ل َقدْ
ان َي ْأ ِوي إِلىَ ُر ْك ٍن َش ِد ٍ
َك َ
الس ْج ِن َما
يدَ ،و َل ْو َلبِث ُْت فيِ ِّ

من إبراهيم» ثبوت الشك لرسول اهلل ﷺ ،ولسائر

ورواه البخاري هكذا يف باب الطيب للجمعة

عدم إرادة األنبياء مجيع ًا فإرادة رسول اهلل ﷺ مما البد

وس ُف َ
أل َج ْب ُت الدَّ ِ
اع َي(.)2
َلبِ َث ُي ُ

برقم( )3372ومسلم يف باب ِز َيا َد ِة ُط َم ْأنِين َِة ا ْل َق ْل ِ
ب
اه ِر َ
األ ِد َّل ِة ،ورواه ابن منده يف كتاب اإليامن(،)3
بِت ََظ ُ
( ،1650/4رقم  ، )4263ومسلم ( ،1839/4رقم ، )151
والنسائي ( ،305/6رقم  . )11050وأخرجه ً
أيضا :ابن ماجه

فقالوا« :إن الظاهر من قوله« :نحن أحق بالشك

األنبياء ،وأهنم مجيع ًا أوىل به من إبراهيم ،ولو فرض
منها ،واحلديث نص رصيح يف أنه أوىل بالشك”(.)5

 .2وأخطأ بعضهم يف معنى إجابة الداعي يف

تكملة احلديث.

 .3وتومهوا فيه تفضيال لألنبياء عىل نبينا ﷺ.

( ،1335/2رقم  ، )4026وابن حبان ( ،88/14رقم ، )6208

وأبو عوانة ( ،78/1رقم . )230

((( جزء من اآلية  260البقرة ،واحلديث أخرجه البخاري
(برشح فتح الباري) كتاب األنبياء ،باب قول اهلل تعاىل) :ونبئهم

عن ضيف إبراهيم(  473/6رقم  ،3372وىف كتاب التفسري،
باب )وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف حتي املوتى(  49/8رقم

 ،4537ومسلم (برشح النووى) كتاب اإليامن ،باب زيادة

طمأنينة القلب بتظاهر األدلة  460/1رقم  ،238وكتاب

– بريوت ط1406 ،2حتقيق :د .عيل بن حممد بن نارص الفقيه:
485/1

((( حكاه عنهم اإلمام ابن قتيبة يف كتابه تأويل خمتلف احلديث

الفضائل ،باب فضائل إبراهيم اخلليل  134/8 fرقم .2371

ص92 ،91

هــ ،حتقيق :عبد اهلل بن حممد احلاشدي ،مكتبة السوادي –ط،1

الصحيح من سرية النبي األعظم جلعفر مرتىض العاميل ،20/1

((( األسامء والصفات :البيهقي أمحد بن احلسني أبو بكر458هـ
جدة487/2 :

((( اإليامن :حممد بن إسحاق بن حييى بن منده :مؤسسة الرسالة
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((( أبو هريرة :عبد احلسني رشف الدين ص ،90وينظر:
ودفاع عن الرسول ضد الفقهاء ،واملحدثني لصالح الورداين

ص.316

د .محزة حسني عبيد
بذلك”(.)2

املطلب الثاين:
اخلط�أ يف تف�سري القر�آن والرد عليه:

وهكذا فهم اإلمام مسلم فصدر الباب حلديث

إن املستدلني بحديث الشك وقعوا يف اخلطأ يف
ال إِ ْب َر ِ
﴿وإِ ْذ َق َ
يم َر ِّب َأ ِرنيِ َك ْي َ
ف
تفسري قوله تعاىلَ :
اه ُ
ال َأ َولمَ ْ ت ُْؤ ِم ْن َق َ
تحُ ْ يِي المْ َ ْو َتى َق َ
ال َبلىَ َو َل ِك ْن لِ َي ْط َمئِ َّن َق ْلبِي

طلب زيادة الطمأنينة ،وليس شكا منه  ،fوقال

َق َ
ال َف ُخ ْذ َأ ْر َب َع ًة ِم َن َّ
اج َع ْل َعلىَ
الطيرْ ِ َفصرُ ْ ُه َّن إِ َل ْي َك ُث َّم ْ
ُك ِّل َج َبلٍ ِم ْن ُه َّن ُج ْز ًءا ُث َّم ا ْد ُع ُه َّن َي ْأتِين َ
َك َس ْع ًيا َو ْاع َل ْم
يم﴾( ،)1واآلية إىل متامها قد فرسها
َأ َّن اللهَّ َ َع ِزيزٌ َح ِك ٌ

الشك بقوله« :باب ِز َيا َد ِة ُط َم ْأنِين َِة ا ْل َق ْل ِ
اه ِر
ب بِت ََظ ُ
َ
األ ِد َّل ِة»( ،)3فقد فهم  -رمحه اهلل – أن إبراهيم f

يلَ ،ي ُق ُ
«و َس ِم ْع ُت ا ْل َقاضيِ َ إِ ْسماَ ِع َ
ولَ :ك َ
ان
أبو عوانةَ :
َي ْع َل ُم بِ َق ْلبِ ِه َأ َّن اللهَّ َ يحُ ْ يِي المْ َ ْو َتىَ ،و َل ِكن َُّه َأ َح َّب َأ ْن َي َرى
ُم َعا َي َن ًة»(.)4

ويقول الشيخ متويل الشعراوي رمحه اهلل « :إن

املفرسون رمحهم اهلل ،وخيص موضوعنا هذا البداية
﴿ر ِّب َأ ِرنيِ
منها :قوله تعاىل عىل لسان إبراهيم َ :f

إبراهيم  fيسأل :كيف تحُ يي املوتى؟ أي أنه يطلب

َق ْلبِي﴾ ،فقد توهم منها من توهم الشك منه ،f

ال يتكلم يف اإلحياء ،وإنام كان شكه  fيف أن اهلل

ال َأ َولمَ ْ ت ُْؤ ِم ْن َق َ
ف تحُ ْ يِي المْ َ ْو َتى َق َ
َك ْي َ
ال َبلىَ َو َل ِك ْن لِ َي ْط َمئِ َّن
باالستدالل بحديث الشك املتقدم ،فام هو تفسريها؟
وقد فرسها املفرسون بام يأيت:

إن اخلليل  fطلب رؤية كيفية اخللق

بتفاصيلها ،لقوله :كيف ،ومل يقل :هل تقدر ،أي انه:

“سؤال عن هيئة اإلحياء ،ال عن نفس اإلحياء ،فإنه
ثابت مقرر لدى سيدنا إبراهيم  ،fوهو ما شهد به

رب العزة لسيدنا إبراهيم رد ًا عىل سؤاله ،بقوله عز
وجل" :أومل تؤمن" واالستفهام هنا تقرير للمنفى،

وهو الشك ،كأنه قال له :ألست مؤمن ًا بالبعث؟

احلال التي تقع عليها عملية اإلحياء ،فإبراهيم f

سبحانه قد يستجيب لطلبه يف أن يريه ويطلعه عىل
كيفية إحياء املوتى؟ “ورضب مثاال له فقال “ :إن
الواحد منا يقول للمهندس :كيف بنيت هذا البيت ؟

إن صاحب السؤال يشري إىل حدث وإىل محُ ْدَ ث وهو
البيت الذي تم بناؤه ،فهل معرفة الكيفية تدخل يف
عقيدة اإليامن ؟ كال ،لقد كان إبراهيم مؤمن ًا ،ولكنه

يريد أن يزداد اطمئنان ًا ؛ ألنه أدار بفكره الكيفية التي

تكون عليها عملية اإلحياء ،لكنه ال يعرف عىل أية

فكان جوابه “ :fبىل” ؛ إلثبات املنفى وهو الشك،
واملعنى :أنا مؤمن بالبعث كام علمت ما يف قلبي،

لكنني أريد أن يطمئن قلبي برؤية الكيفية فقط ،وأعترب
((( (البقرة :اآلية، )260 :

((( فتح الباري  475/6رقم  ،3372وينظر :الفصل يف امللل
والنحل البن حزم .292/2

((( صحيح مسلم :برقم()399

((( مستخرج أيب عوانة :يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة
اإلسفراينى النيسابوري،111/1 :
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صورة تكون”

()1

املوتى ،ليعاين ذلك عيا ًنا ،فال يقدر بعد ذلك الشيطان

وكذلك قال سيد قطب رمحه اهلل« :فليس يف

أن يلقي يف قلبه مثل الذي ألقي فيه عند رؤيته ما رأى

عن االفتنان بفنه اجلميل ،واعرتاف به ،وهلفة عىل

تصدق يا إبراهيم بأين عىل ذلك قادر؟ قال :بىل يا

مثل هذا الطلب أي ناحية تعجيزية ،بل هو تعبري
رؤية دقائق فنه ،وسعادة كبرية يف تأمل كيفية ظهور

لوحة رائعة ،مرحلة ،مرحلة ،أجل :فالسؤال كان

حول كيفية اإلحياء ،وليس حول إمكانيته أو عدم
إمكانيته»(.)2

من ذلك ،فقال له ربه( :أومل تؤمن)؟ يقول :أومل
رب ،لكن سألتك أن تريني ذلك ليطمئن قلبي ،فال
يقدر الشيطان أن يلقي يف قلبي مثل الذي فعل عند

ُرؤيتي هذا احلوت ،حدثني بذلك يونس ،قال :أخربنا
ابن وهب ،عن ابن زيد

()3

وهذا هو مذهب أكثر املفرسين وعلامء الكالم

وبعد هذا فال نستغرب إن وجدنا من خيطئ فهم

هذا القول عن قتادة والضحاك وابن جريج وروى ما

عىل أننا ال نسلم كتابه من التحريف فليس احلفظ إال

واملحدثني سلفا وخلفا ،وقد روى الطربي رمحه اهلل
خيالفه ،إال انه أخطا يف الرتجيح ،حتى عدها العلامء
من سقطات الطربي ،ورد كثري منهم عليه ،إذ قال
صح به اخلرب
فيها :وأوىل هذه األقوال بتأويل اآلية ،ما َّ

عن رسول اهلل صىل أنه قال ،وهو قوله« :نحن أحق
بالشك من إبراهيم ،قال :رب أرين كيف حتيي املوتى؟

قال أومل تؤمن؟» وأن تكون مسألته ر َّبه ما سأله أن

َ
عرض يف
ُيريه من إحياء املوتى ؛ لعارض من الشيطان
قلبه !! ،كالذي ذكرنا عن ابن زيد آن ًفا ،من أن إبراهيم

ملا رأى احلوت الذي بعضه يف الرب وبعضه يف البحر،
قد تعاوره دواب الرب ودواب البحر وطري اهلواء ،ألقى

الشيطان يف نفسه !! فقال :متى جيمع اهلل هذا من بطون

هؤالء؟ فسأل إبراهيم حينئذ ربه أن يريه كيف حييي

((( تفسري الشعراوي :ص261

((( يف ظالل القرآن لسيد قطب رمحه اهلل 302 ،301/1
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احلديث؛ إن كان عاملا كبريا كالطربي أخطأ فهمه،
لكتاب اهلل تعاىل.

وممن دافع عنه املفرس القرطبي رمحه اهلل إذ قال:

«وأما الشك فهو توقف بني أمرين ال مزية ألحدمها

عىل اآلخر ،وذلك هو املنفى عن اخلليل  ،fوإحياء

املوتى إنام يثبت بالسمع ،وقد كان إبراهيم  fأعلم

به ،يدلك عىل ذلك قوله“ :ربى الذى حييى ويميت”

ثم رجع القرطبي اىل سبب طلب اخلليل من ربه احياء

املوتى فقال“ :واختلف يف املحرك له عىل ذلك ،فقيل:
إن اهلل وعده أن يتخذه خليال فأراد آية عىل ذلك “

ثم استدل بالقرآن عىل ما ذكر فقال“ :وال جيوز عىل
األنبياء عليهم السالم مثل هذا الشك ،وقد أخرب

((( ينظر :جامع البيان يف تأويل القرآن :حممد بن جرير بن يزيد

بن كثري بن غالب اآلميل ،أبو جعفر الطربي310- 224 [ ،

هـ ]املحقق :أمحد حممد شاكر مؤسسة الرسالةط 1420 ،1هـ
 2000-م492-491/5 :

د .محزة حسني عبيد
اهلل سبحانه أن أصفياءه ليس للشيطان عليهم سبيل،

القرآن الكريم إىل أصول الدين ،واحلذر من خمالفتها،

جوابا لقول اللعني ،والذي حكاه القرآن الكريم بقوله

لألنبياء عليهم السالم منها ،فليس للمفرس أن يذهل

فقال﴿ :إِ َّن ِع َب ِ
س َل َك َع َل ْي ِه ْم ُس ْل َط ٌ
ان﴾(،)1
ادي َل ْي َ
تعاىل﴿ :إِلاَّ ِع َبا َد َك ِم ْن ُه ُم المْ ُ ْخ َل ِصنيَ ﴾( ،)2وإذا مل تكن

له عليهم سلطنة فكيف يشككهم ؟ وإنام سأل أن
يشاهد كيفية مجع أجزاء املوتى بعد تفرقها ،وإيصال
األعصاب واجللود بعد متزقها .فأراد أن يرقى من علم

اليقني إىل عني اليقني.

()3

وإال كان تفسريه مردودا عليه ،وألن إثبات العصمة

عنها أبدا ،ومن هنا يتبني لنا خطأ من أخطأ يف التفسري.
وهناك من فرسها بغري هذا:

* فقد حكي عن ابن املبارك يف قوله تعاىل﴿ :ولكن

ليطمئن قلبي﴾ قال :أي لريى من أدعوه إليك منزلتي
ومكاين منك فيجيبوين إىل طاعتك

()5

وقد محل الفخر الرازي «رمحه اهلل» عىل القائلني

* وروى البيهقي عن عبد اهلل بن املبارك ،يف قوله

«وذلك ألن اجلاهل بقدرة اهلل تعاىل عىل إحياء املوتى

أعلم أنك اختذتني خليال”( ،)6وهو مروي عن ابن

به ،وعد قوهلم به جهال وسخفا بل كفرا وقال:

كافر ،فمن نسب النبي املعصوم إىل ذلك فقد كفر
النبي املعصوم ،فكان هذا بالكفر أوىل « ،وساق األدلة

عليه فقال« :ومما يدل عىل فساد ذلك وجوه :أحدها:
قوله تعاىل َأ َولمَ ْ ت ُْؤ ِمن َق َ
ال َبلىَ َو َلكن ّل َي ْط َمئِ َّن قلبي ولو
كان شاك ًا مل يصح ذلك ،وثانيها :قوله َو َل ِكن ّل َي ْط َمئِ َّن
قلبي ،وذلك كالم عارف طالب ملزيد اليقني ،ومنها

النبوة
أن الشك يف قدرة اهلل تعاىل يوجب الشك يف ّ
نبوة نفسه»
فكيف يعرف ّ

()4

وال بد من اإلشارة هنا إىل رضورة ارتكاز مفرس

((( اإلرساء :اآلية65 :
((( ص :اآلية83 :

تعاىل) :ولكن ليطمئن قلبي( قال :باخللة ،يقول :كي
والسدّ ي  :bأن اهلل تعاىل
عباس وسعيد بن ُجبَيرْ
ُّ
أوحى إليه إين متخذ برش ًا خلي ً
ال :فاستعظم ذلك
إبراهيم ﷺ ،وقال إهلي ما عالمات ذلك ؟ فقال:

عالمته أنه حييي امليت بدعائه ،فلام عظم مقام إبراهيم

 fيف درجات العبودية وأداء الرسالة ،خطر بباله:
إين لعيل أن أكون ذلك اخلليل ،فسأل إحياء امليت فقال
اهللَ :
)أ َولمَ ْ ت ُْؤ ِم ُن َق َ
ال بىل ولكن ّل َي ْط َمئِ َّن قلبي( عىل أنني

خليل لك.

()7

* وقيل« :ليطمئن قلبي» ،قال :أعلم أنك جتيبني إذا

دعوتك ،وتعطيني إذا سألتك( ،)8وهو قريب مما قبله.

((( اجلامع ألحكام القرآن :حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح

((( األسامء والصفات :البيهقي488/2 :

((( مفاتيح الغيب :اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة

((( جامع لطائف التفسري :عبد الرمحن بن حممد القامش إمام

الكتب العلمية -بريوت 1421-هـ  2000-م35/7 :

((( األسامء والصفات :البيهقي487/2 :

القرطبي أبو عبد اهلل298/3 :

فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي :ط ،1دار

((( األسامء والصفات :البيهقي488/2 :

وخطيب بدولة اإلمارات العربية387/8 :
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* وقال أهل التصوف :أن املراد من املوتى

بقوله تعاىل﴿ :ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل

واإلحياء عبارة عن حصول ذلك التجيل ،واألنوار

إبراهيم ملكوت الساموات واألرض وليكون من

القلوب املحجوبة عن أنوار املكاشفات والتجيل،
ال إِ ْب ِ
«وإِ ْذ َق َ
يم َر ّب» طلب لذلك
اإلهلية ،فقوله َ
راه ُ
التجيل واملكاشفات ،فقال « :أومل تؤمن قال بىل «أؤمن
به إيامن الغيب ،ولكن أطلب حصوهلا ؛ليطمئن قلبي

بسبب حصول ذلك التجيل.

وكنا به عاملني﴾( ،)3وقوله سبحانه﴿ :وكذلك نرى
املوقنني﴾( )4والرشد واإليقان أسمى مراتب العلم

الذي ال يصح معه شك أو حتى شبهة ،وكيف يصح
الشك ،وقد وصفه ربه تعاىل بقوله﴿ :وإن من شيعته

إلبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم﴾( ،)5فبني رب العزة

* وقيل :بل كان قصده بالسؤال رؤية املحيي

كام ترى أنه جاء ربه بقلب سليم ،أنه كان سلي ًام من

وموسى عليه الصالة والسالم ملا سأهلا ترصحيا،

وجل ،أنه عاب قومه عىل عبادة األصنام فقال تعاىل:

ولكنه طلبها تلوحي ًا ،فأجيب باملنع منها تلوحي ًا،
أجيب باملنع ترصحي ًا

()1

الشك ،وخالص ًا للمعرفة واليقني ،ثم ذكر املوىل عز
﴿ماذا تعبدون .أ إفك ًا آهلة دون اهلل تريدون﴾(،)6

* وقيل :تقدير اآلية أن مجيع اخللق يشاهدون

فسمى عبادهتم إفكا وباطال ،ثم قال سبحانه﴿ :فام

قال بىل ولكن ليطمئن قلبي عىل أن خصصتني يف

غري شاك! .فكيف يكون قوله )رب أرين كيف حتيي

احلرش يوم القيامة فأرين ذلك يف الدنيا فقال أومل نؤمن
الدنيا بمزيد هذا الترشيف.

()2

وهناك أقوال أخرى ال جمال لذكرها هنا،

وخالصة القول :أن من نسب الشك إىل إبراهيم

 fفقد أخطأ يف تفسريه خطأ كبريا ،وخالف مجهور

املفرسين رمحهم اهلل.

املطلب الثالث :جتاهل العالقة بني اآليات القرآنية:

إن من املتفق عليه لدى املفرسين :رضورة ربط

اآلية املراد تفسريها بأخواهتا من اآليات ذوات

العالقة هبا ،فمن هذا القبيل اآلية املتقدمة وعالقتها

ظنكم برب العاملني﴾( ،)7وهذا قول عارف باهلل تعاىل
املوتى( شك يف البعث وإحياء املوتى؟!

املطلب الرابع:
قول اجلمهور يف �شرح احلديث

وبناءا عىل ما تقدم فقد أخطأ من فرس احلديث

بإثبات الشك ،وخالف مجهور العلامء ،فامذا قال

العلامء يف رشحه؟

 -ففي مسألة الشك قال املحدثون وشارحو

((( (اآلية  51األنبياء) ،
((( اآلية  75األنعام

((( تفسري الرساج املنري ـ موافق للمطبوع :حممد بن أمحد

((( اآلية  83الصافات

((( مفاتيح الغيب :اإلمام فخر الدين الرازي35/7 :

((( اآلية  87الصافات

الرشبيني ,شمس الدين  /دار الكتب العلمية ـ بريوت146/1 :
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((( اآليتان  86 ،85الصافات

د .محزة حسني عبيد
 .1قال البيهقي :وقال أبو سليامن اخلطايب رمحه

رمحه اهلل -طرف احلديث الصحيح الذي قال فيه نبينا
املصطفى ﷺَ :
"أ َنا َس ِّيدُ َو َل ِد آ َد َم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َأ َّو ُل َم ْن
()4
َي ْن َش ُّق َع ْن ُه ا ْل َقبرْ ُ َو َأ َّو ُل َش ِاف ٍع َو َأ َّو ُل ُم َش َّف ٍع"

احلديث:

بالشك عىل نفسه ،وال عىل إبراهيم صىل اهلل عليهام،

إبراهيم) أي :أنا أوىل أن أسأل مثل هذا األمر العظيم

اهلل« :مذهب هذا احلديث التواضع واهلضم من النفس
وليس يف قوله :نحن أحق بالشك من إبراهيم اعرتاف

لكن فيه نفي الشك عن كل واحد منهام ،يقول :إذا

مل أشك أنا ومل أرتب يف قدرة اهلل عىل إحياء املوتى،
فإبراهيم  fأوىل بأن ال يشك فيه وال يرتاب

()1

 .2وكقول املزين قال القرطبي يف تفسري قوله

تعاىل «رب ارين كيف حتيي املوتى» :ملا نزلت هذه اآلية
قال بعض من سمعها :شك إبراهيم ومل يشك نبينا.
فقال رسول اهلل ﷺ تواضع ًا منه وتقدي ًام إلبراهيم عىل

نفسه » نحن أحق بالشك منه( ،)2فكأنه «عليه صالة
اهلل» يقول :إن هذا الذي تظنون شك ًا ،أنا أوىل به،

ولكنه ليس بشك ،وإنام هو طلب ملزيد اليقني.

 .3قال العالمة احلافظ ابن حجر اهليتمي :أي لو

شك إبراهيم كام يتوهم من سؤاله هذا من ال علم له،

لكنا أحق بالشك منه ؛ ألنه اخلليل واإلمام اجلليل ،ومل

ال وقد أمر ﷺ بإتباع سنته وتعظيم مرتبته ،وقد علم
نبينا ﷺ أنه أفضل من إبراهيم بنص قوله“ :إنا سيد

ولد آدم وال فخر» ،ومع ذلك تواضع ونفى الشك عن
إبراهيم ،بأنه لو ثبت له لثبت له ،وهذا غاية يف الشهادة

 .4وقال ابن اجلوزي( :أنا أوىل بالشك من

الذي يشك السائل يف إجابة ربه فيه ،وإنام صار أحق ملا

عانى من تكذيب قومه له وردهم عليه وتعجبهم من

ذكر البعث ،فقال أنا أحق أن أسأل ما سأل إبراهيم
لعظيم ما جرى عيل من قومي ؛ وملعرفتي بتفضيل اهلل
عز وجل إياي عىل األنبياء ،ولكني ال أسأل.

()5

 .5وكذلك قال احلافظ ابن كثري( ،)6واملال عيل

القاري.

()7

قال الدكتور حممد فؤاد عبد الباقي عند ذكر أقوال

العلامء فيه :أصحها ما قاله اإلمام إبراهيم أبو إبراهيم

املزين صاحب الشافعي ومجاعات من العلامء ،معناه إن
الشك مستحيل يف حق إبراهيم ،فإن الشك يف إحياء

حجر اهليتمي املكي :دار الفكر179/1 :

((( رواه االمام مسلم :برقم(59/7 )6079

((( كشف املشكل من حديث الصحيحني :أبو الفرج عبد
الرمحن ابن اجلوزي / ،دار الوطن -الرياض 1418-هـ

1997-م حتقيق :عيل حسني البواب901/1 :

((( تفسري القرآن العظيم 466 ،465/1

((( رشح الشفا للمال عيل القاري ،176/2 :وينظر :الشفا

برباءة إبراهيم  fونزاهته( ،)3وقد ذكر ابن حجر -

 ،98/2املال عيل القاري هو :أبو احلسن ،عىل بن حممد سلطان

((( األسامء والصفات :البيهقي488/2 :

العلم يف عرصه ،من مؤلفاته :تذكرة املوضوعات ،ورشح الشفا،

((( الفتاوى احلديثية البن حجر اهليتمي :أمحد شهاب الدين ابن

املستطرفة للكتاين ص ،153واألعالم للزركيل .12/5

((( تفسري النيسابوري131/2 :

اهلروي ،املعروف بالقارئ ،نزيل مكة ،فقيه حنفي ،من صدور
وغريه ذلك ،مات بمكة املكرمة 1014هـ له ترمجة يف :الرسالة
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شبهة الطاعنني يف عصمة نبينا ﷺ
املوتى لو كان متطرقا إىل األنبياء لكنت أنا أحق به من

خري مني مل جيز للولد أن يقول له :أنا خري منك وإن

 fمل يشك(.)1

مع والده ووقع يف العقوق ،وهكذا حالنا عندما نسمع

إبراهيم ،وقد علمتم أين مل أشك ،فاعلموا أن إبراهيم
 -ويف مسألة إجابة الداعي:

وهو ما ورد من الزيادة عىل الرواية األوىل ،قوله
وس ُف َ
أل َج ْب ُت
الس ْج ِن َما َلبِ َث ُي ُ
ﷺ” َو َل ْو َلبِث ُْت فيِ ِّ
الدَّ ِ
اع َي «مما فهم عىل غري ما أراد ﷺ ،قال العلامء:

قال اإلمام النووي رمحه اهلل يف رشح هذا احلديث:
وسف َ fو َب َيان لِ َصبرْ ِ ِه َو َت َأ ِّنيه َوالمْ ُ َراد
َف ُه َو َثنَاء َعلىَ ُي ُ
بِالدَّ ِ
اعي َر ُسول المْ َ ِلك ا َّل ِذي َأ ْخبرَ َ اللهَّ ُس ْب َحانه َو َت َعالىَ َأن َُّه

الر ُسول َق َ
َق َ
ال ا ِ ْر ِج ْع إِلىَ َر ّبك
ال ﴿ا ِ ْئ ُتونيِ بِ ِه َف َلماَّ َجا َء ُه َّ
اس َأ ْل ُه َما َب ُ
ال الن ِّْس َوة اللاَّتيِ َق َّط ْع َن َأ ْي ِد هَ ُي َّن﴾(َ ،)2ف َل ْم
َف ْ
وسف ﷺ ُم َب ِ
الس ْجن
الر َ
احة َو ُم َف َ
يخَ ْ ُرج ُي ُ
ار َقة َّ
اد ًرا إِلىَ َّ
َّ
اس َل المْ َ ِلك فيِ َكشْ ف َأ ْمره
الط ِويلَ ،ب ْل َت َث َّب َت َو َت َو َّق َر َو َر َ
ا َّل ِذي ُس ِج َن بِ َس َببِ ِه ؛ َولِت َْظ َه َر َب َرا َءته ِع ْندَ المْ َ ِلك َو َغيرْ ه
َو َي ْل َقا ُه َم َع ا ِ ْعتِ َقاده َب َرا َءته ممِ َّا ُن ِس َب إِ َل ْي ِه ؛ َولاَ َخ َجل ِم ْن
وسف فيِ َه َذا
وسف َولاَ َغيرْ هَ ،ف َبينَّ َ َنبِ ّينَا ﷺ َف ِضي َلة ُي ُ
ُي ُ

كان األب قاهلا ؛ألنه إن قاهلا يكون قد أساء األدب
األحاديث التي قصد هبا النبي ﷺ التواضع.

ويظهر يل أيضا أن النبي ﷺ بني ألمته حكام

رشعيا ،وهو جواز النجاة من الفتنة بأقرب فرصة،
وترك العزم عىل الصرب عليها ،مع أن الصرب أكمل
وأعظم أجرا ،إال أن الناس متفاوتون يف ذلك ،فبني

أن حكمه اجلواز ملن عجز عنه ،لئال يفهم من صرب

يوسف  fأن يقتدي به ،فإنه حال خمتص به ،f

ومل يرد به نبينا "ﷺ” انه ال يصرب ،حاشاه من ذلك ﷺ،

فهو إمام أويل العزم وأهل الصرب من الرسلَ ﴿ :ف ْ
اصبرِ ْ
ُ
الر ُسلِ َولاَ َت ْست َْع ِج ْل لهَ ُ ْم َك َأنهَّ ُْم
َكماَ َصبرَ َ أو ُلو ا ْل َع ْز ِم ِم َن ُّ
وعدُ َ
اع ًة ِم ْن نهَ َا ٍر َبلاَ ٌغ
ون لمَ ْ َي ْل َبثُوا إِلاَّ َس َ
َي ْو َم َي َر ْو َن َما ُي َ

َف َه ْل هُ ْي َل ُك إِلاَّ ا ْل َق ْو ُم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون﴾( ، )4وكذا قال العيني:

قوله «ﷺ” :ألجبت الداعي :يعني :ألرسعت إىل
اإلجابة إىل اخلروج من السجن ،وملا قدمت العذر،

َو ُق َّوة َن ْفسه فيِ الخْ َ يرْ َو َكماَ ل َصبرْ ه َو ُح ْسن َن َظرهَ ،و َق َ
ال
ال َّنبِ ّي ﷺ َع ْن َن ْفسه َما َقا َل ُه ؛ َت َو ُ
ارا لِلإْ ِ ْبلاَ ِغ
اض ًعا َوإِي َث ً

ربك﴾( ،)5فقد وصفه رسول اهلل بالصرب ؛ حيث مل

هذا أقول :إن الوالد إذا تواضع البنه وقال له :أنت

ال أنه كان يف األمر منه مبادرة وعجلة لو كان مكان

وسف ﷺ َو َاللهَّ َأ ْع َلم( ،)3وعىل
فيِ َب َيان َكماَ ل َف ِضي َلة ُي ُ

((( تعليق حممد فؤاد عبد الباقي صحيح مسلم :مسلم بن
احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري :دار إحياء الرتاث
العريب -بريوت133/1 :

((( يوسف :اآلية50 :

((( رشح النووي عىل صحيح مسلم277/1 :
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قال اهلل تعاىل﴿ :فلام جاءه الرسول قال ارجع إىل
يبادر إىل اخلروج ،وإنام قال نبينا ﷺ ذلك تواضعا،

يوسف ،والتواضع ال يصغر كبريا ،بل يزيده إجالال

وقدرا ،وقيل هو من جنس قوله ﷺ« :ال تفضلوين

((( (األحقاف :اآلية)35 :
((( (يوسف :اآلية)50 :

د .محزة حسني عبيد
عىل يونس» ،وقيل إنه كان قبل أن يعلم أنه أفضل من
اجلميع ،واهلل أعلم وأحكم.

()1

املطلب اخلام�س:
خمالفة �أ�صول الدين

اخلامتة و�أهم النتائج
 .1إن عصمة األنبياء عموما وعصمة سيدنا حممد

ﷺ عىل اخلصوص أصل من أصول الدين ال جتوز

خمالفته؛ ألنه مما امجع عليه العلامء  ،وال سيام العصمة

وسواء بقصد أو بدونه ،فقد خالف املشككون

من الكبائر ،والشك يف قدرة اهلل تعاىل منها وهو حمال

املتفق عليها يف العقيدة اإلسالمية ،ومنها إمجاع األمة

 .2إن املستدلني بحديث الشك الوارد بطريق

من الكفر والرشك ،والشك ،ومن تسلط الشيطان

التي تذكر سؤال إبراهيم ربه عن كيفية إحياء املوتى،

رضوري ًا من رشوط الرسالة ،كام أهنا جزء من الكامل

 .3إن حديث الشك مبني عىل نفي الشك عن

رسالة رهبم إىل أقوامهم ،وقد ذكرنا يف موضوع مواطن

 .4ال جيوز االستدالل باألحاديث التي قصد فيها

بالعصمة ممن استدلوا بحديث الشك ،أصول الدين

يف حق األنبياء عليهم السالم ويف حقه ﷺ.

عىل عصمة أنبياء اهلل عز وجل ورسله عليهم السالم،

صحيح قد خطئوا ؛ بسبب اخلطأ يف تفسري اآلية

عليهم ،وأن تلك العصمة صفة أساسية فيهم ،ورشط ًا

وجتاهلوا عالقتها بغريها من آيات القرآن الكريم.

البرشى الذي كملهم اهلل عز وجل به ،حتى يبلغوا

إبراهيم  ،fوليس إثباته كام تومهوا منه.

العصمة اتفاق علامء الكالم ممن سار عىل السنة النبوية

النبي ﷺ التواضع وهضم النفس عىل منزلته ﷺ ؛

املخالف أصول الدين يكون من اخلطورة بمكان ال

 .5جيب احلذر من التشكيك يف عصمة األنبياء

فأن صاحبه جيب عليه أن يرجع إىل احلق عند سامعه،

وخصوصا رشعة خاتم النبيني سيدنا حممد صىل اهلل

املطهرة عىل عصمتهم عليهم السالم( ،)2وال شك أن

ألن التواضع من خلقه العظيم ﷺ.

حيسد عليه ،فإن كان سببه اخلطأ يف التأويل والتفسري

؛ ألن القصد منه التشكيك بالرشائع الساموية

وإن كانت األخرى فإن الطاعن باألنبياء حمارب هلل

عليه وعىل آله وصحبه وسلم.

ين
تعاىل ،وإن اهلل تعاىل يقول﴿ :إِنَّا َل َننْصرُ ُ ُر ُس َلنَا َوا َّل ِذ َ
()3
آ َمنُوا فيِ الحْ َ َي ِ
وم الأْ َ ْش َه ُاد﴾
اة الدُّ ْن َيا َو َي ْو َم َي ُق ُ
واهلل املوفق واملستعان.

وصىل اهلل عىل نبينا حممد املصطفى وعىل آله

وصحبه واملهتدين هبداه اىل يوم الدين  ...واحلمد هلل

رب العاملني

((( عمدة القاري رشح صحيح البخاري :بدر الدين العيني
احلنفي.262/23 :

((( ذكرنا ذلك يف موضوع مواطن العصمة يف املبحث األول.
((( (سورة غافر :اآلية)51 :
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شبهة الطاعنني يف عصمة نبينا ﷺ

م�صادر البحث
بعد القر�آن الكرمي
1.1أبو هريرة :عبد احلسني رشف الدين املوسوي ،دار
الزهراء بريوت 1415هـ 1995 -م

2.2إحتاف املريد رشح جوهرة التوحيد هبامش حاشية
حممد األمري عىل جوهرة التوحيد ،مطبعة البايب احللبى

بمرص1368 ،هـ.

3.3إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول،
ملحمد بن عىل الشوكاين ،حتقيق الدكتور شعبان
إسامعيل ،دار الكتبي بمرص ،بدون تاريخ.

4.4األسامء والصفات :البيهقي أمحد بن احلسني أبو
بكر458هـ هــ ،حتقيق :عبد اهلل بن حممد احلاشدي،
مكتبة السوادي –ط ،1جدة

5.5األعالم ،قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء
من العرب ،واملستعربني ،واملسترشقني ،للزركيل ،دار
العلم بريوت ،الطبعة السادسة 1984م.

6.6اإليامن :حممد بن إسحاق بن حييى بن منده:
مؤسسة الرسالة – بريوت ط1406 ،2هـ ،حتقيق :د.

عيل بن حممد بن نارص الفقيه

7.7تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ،مطبعة السعادة،
الطبعة األوىل 1349هـ 1930 -م.

8.8تأويل خمتلف احلديث البن قتيبة ،حتقيق حممد عبد
الرحيم ،دار الفكر بريوت1415هـ 1995 -م.

9.9التعريفات للجرجاين حتقيق إبراهيم اإلبياري ،دار
الريان للرتاث ،بدون تاريخ.
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1010تفسري الرساج املنري :حممد بن أمحد الرشبيني,
شمس الدين  /دار الكتب العلمية ـ بريوت

1111تفسري الشعراوي (اخلواطر) :فضيلة الشيخ
حممد متويل الشعراوي املؤلف :حممد متويل الشعراوي

(املتوىف1418 :هـ) النارش :مطابع أخبار اليوم ،عدد
األجزاء( ،20 :ليس عىل الكتاب األصل  -املطبوع

 -أي بيانات عن رقم الطبعة أو غريه ،غري أن رقم

اإليداع يوضح أنه نرش عام  1997م)

1212تفسري ابن كثري(تفسري القرآن العظيم :أبو الفداء
إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي ت:

774هـ ،املحقق :حممود حسن ،دار الفكر ،الطبعة
اجلديدة 1414هـ1994/م

1313تفسري النيسابوري :النيسابوري ،موقع التفاسري

))http: //www.altafsir.com

1414جامع البيان يف تأويل القرآن :حممد بن جرير
بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل ،أبو جعفر الطربي

[ 310-224هـ] املحقق :أمحد حممد شاكر مؤسسة

الرسالةط1420 ،1هـ 2000 -م

1515اجلامع ألحكام القرآن :املؤلف :أبو عبد اهلل
حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي

شمس الدين القرطبي (املتوىف671 :هـ) حتقيق :أمحد
الربدوين وإبراهيم أطفيش ،النارش :دار الكتب املرصية

– القاهرة ،الطبعة :الثانية1384 ،هـ  1964 -م

1616اخلصائص الكربى للسيوطي ،دار الكتب
العلمية بريوت ،الطبعة األوىل 1405هـ 1985 -م.

1717دفاع عن الرسول ضد الفقهاء واملحدثني :صالح

د .محزة حسني عبيد
الورداين النارش تريدنكو بريوت 1997م.

احلسيني ،بمرص

1818دالئل القرآن املبني عىل أن النبي ﷺ أفضل

2525رشح املقاصد ،لسعد الدين التفتازاين ،طبعة

بالسعودية ،الطبعة األوىل 1418هـ 1997 -م.

2626رشح املواقف ،للجرجاين ،دار الكتب العلمية

العاملني ،لعبد اهلل الصديق الغامري ،املكتبة املكية

تركيا 1277هـ

1919رد شبهات حول عصمة النبي ﷺ يف ضوء السنة

بريوت ،الطبعة األوىل 1419هـ.

(رسالة دكتوراه) إرشاف :فضيلة األستاذ الدكتور/

عياض ،دار الكتب العلمية بريوت.

النبوية الرشيفة :عامد السيد حممد إسامعيل الرشبيني

عبد املهدي عبد القادر عبد اهلادي ،أستاذ احلديث
وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة

2727الشفا بتعريف حقوق املصطفى ﷺ ،للقايض
2828صحيح البخاري ،مع (فتح الباري البن حجر
العسقالين) حتقيق حمب الدين اخلطيب وحممد فؤاد

2020الرسالة املستطرفة للكتاين لبيان مشهور كتب

عبد الباقي ،دار الريان بمرص ،الطبعة األوىل 1407هـ

بريوت 1986م.

2929صحيح مسلم (برشح النووى) :مسلم بن

السنة ،للكتاين ،حتقيق حممد املنترص ،دار البشائر

1986 -م.

2121السرية النبوية البن هشام السرية النبوية ،البن

احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري :دار إحياء

الصحابة بطنطا ،الطبعة األوىل 1416هـ 1995 -م.

3030طبقات الفقهاء الشافعيني ،البن كثري ،حتقيق

هشام ،حتقيق الدكتور فتحي أنور ،وجمدى فتحي ،دار

الرتاث ،تعليق حممد فؤاد عبد الباقي العريب  -بريوت

2222شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،املؤلف :عبد

الدكتور أمحد عمر هاشم ،والدكتور زينهم عزب،

الفالح (املتوىف1089 :هـ) حققه :حممود األرناؤوط،

3131طبقات املفرسين ،للداودي ،دار الكتب العلمية

العكري احلنبيل ،أبو
احلي بن أمحد بن حممد ابن العامد َ
خرج أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،النارش :دار ابن

كثري ،دمشق – بريوت ،الطبعة :األوىل 1406 ،هـ -
 1986م

املكتبة الثقافية بمرص 1413هـ 1993 -م.

بريوت ،بدون تاريخ.

3232عمدة القاري رشح صحيح البخاري :بدر الدين
العيني احلنفي ملتقى أهل احلديث

2323رشح اخلريدة مع حاشية الصاوي للدردير رشح

3333الفتاوى احلديثية :ابن حجر اهليثمي :أمحد

اخلريدة ،مطبعة االستقامة بمرص.

3434الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،البن حزم

اخلريدة البهية ،للدردير مع حاشية الصاوي عىل رشح

 2424رشح الشفا للقايض عياض ورشحه للمال
عيل القاري رشح الشفا ،لعىل القاري ،مكتبة املشهد

شهاب الدين ابن حجر اهليثمي املكي :دار الفكر

الظاهري ،مكتبة اخلانجي ،بمرص.

3535القاموس املحيط ،للفريوز آبادى ،املطبعة
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البحوث املحكمة

شبهة الطاعنني يف عصمة نبينا ﷺ
األمريية ،الطبعة الثالثة 1301هـ.

البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمي

 3636كشف املشكل من حديث الصحيحني :أبو

الرازي الشافعي :ط ،1دار الكتب العلمية  -بريوت

الرياض 1418 -هـ 1997 -م حتقيق :عيل حسني

4545املواقف يف علم الكالم :عضد الدين اإلجيي:

الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي / ،دار الوطن -
البواب

1421 -هـ  2000 -م

مكتبة املتنبي ،بدون تاريخ

3737لسان العرب البن منظور ،حممد بن مكرم بن

4646نسيم الرياض يف رشح الشفا للقايض عياض،

الرويفعى اإلفريقى (املتوىف711 :هـ) النارش :دار

4747وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ألمحد بن

عىل ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري

صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ

3838حممد رسول اهلل ﷺ :للشيخ حممد الصادق
عرجون ،دار القلم بريوت ،الطبعة الثانية 1415هـ
1995 -م.

3939خمتار الصحاح ،ملحمد بن أبى بكر الرازي،
برتتيب حممود خاطر ،دار النهضة بمرص.

4040املسامرة (لكامل الدين معميش) رشح املسايرة:

للكامل بن اهلامم

4141مصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،للرافعي،
ألمحد الفيومي ،صححه مصطفى السقا ،مطبعة
مصطفى البايب احللبى بمرص 1369هـ.

4242معجم مفردات ألفاظ القرآن ،للراغب
األصفهاين ،تصحيح إبراهيم شمس الدين ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 1418هـ 1997 -م.

4343معجم مقاييس اللغة ،ألمحد بن فارس ،حتقيق
عبد السالم حممد هارون ،مطبعة مصطفى البايب
احللبى بمرص 1389هـ.

4444مفاتيح الغيب :اإلمام العامل العالمة واحلرب
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لشهاب الدين اخلفاجي ،دار الكتاب العريب بريوت0

خلكان ،حتقيق الدكتور إحسان عباس ،دار الثقافة
بريوت.

