بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ
احلّد هلل رب افًادغ ،وافهالة وافسالم ظذ شٔدٕا حمّد وظذ آفف وصحبف ومـ تبًٓؿ
ب٘حسان إػ يقم افديـ  ...وبًد
ؾَد اضًِت ظذ مَافة األشتاذ افٍاوؾ :حمّد أـرم افْدوي ،حقل مقوقع :هؾ شحر
افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أم ال؟
ؿِت األول :مذهب أهؾ افسْة واجلامظة ،وافثاين :مذهب أهؾ افزيغ وافوالل مـ
ادًتزفة ،وبًض ادالحدة وافزٕادؿة ادارؿة مـ افديـ ،وذهب االشتاذ افْدوي ذم هذه ادَافة
إلثبات ادذهب افثاين مستنٓدا بٖرآءها اهلدامة وأؾُارها افباضِة مع افىًـ وافسب وافنتؿ
وافَدح ؾّٔـ اختاروا ادذهب األول .
أما ادذهب األول :ؾَد أمجًت األمة مـ مجٔع افىقائػ ظذ أن افرشقل صذ اهلل ظِٔف
وشِؿ شحر بف ،وأثره وؿع ظذ بدٕف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـسائر األمراض واألشَام مـ وًػ
ظـ افُالم أو ظجز ظـ بًض افًٍؾ أو حدوث ختٔؾ ال يستّر ،وافٌوب وافوجر ،وادًجزات
صاهدات ذم ظهّتف ذم افتبِٔغ  .وافثابت ؾٔف حديث افسٔدة ظائنة ريض اهلل ظْٓا افذي أخرجف
ابـ شًد  ،691/2وابـ أيب صٔبة  ،03/8واحلّٔدي ( ،)259وأمحد ( ،)20033وإشحاق بـ
راهقيف ( ،)707وافبخاري ( ،)1096 ،1310 ،5715 ،5710 ،0218ومسِؿ ()2689
( ،)00وافْسائل ذم افُزى ( ،)7165وابـ ماجة ( ،)0505وأبق يًذ ( ،)0882وافىحاوي ذم
ذح منُؾ اآلثار ( ،)5900وابـ حبان ( ،)1580وافىزاين ذم األوشط ( ،)5922وافبَٔٓل
ذم افسْـ  ،605/8وذم افدالئؾ  ،207/1وافبٌقي ذم ذح افسْة ( )0213مـ ضرق ظـ هنام
ظـ أبٔف ظـ ظائنة بف .
ؿال احلّٔدي ذم آخر احلديث :ؿال شٍٔان :وـان ظبد ادِؽ بـ جريج حدثْا أوال ؿبؾ أن
َِٕك هناما ؾَال :حدثْل بًض آل ظروة ؾِام ؿدم حدثْاه .
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وظَِف افبخاري ذم افرواية ( )0218بَقفف :وؿال افِٔث :ـتب إػ هنام إٔف شًّف ووظاه
ظـ ظائنة ريض اهلل ظْٓا .
ووصِف احلاؾظ ذم افتٌِٔؼ  562/0مـ ضريؼ أيب بُر بـ أيب داود ،ظـ ظٔسك بـ محاد
زؽبة ،ظـ افِٔث ،ظـ هنام ،ظـ أبٔف ،ظـ ظائنة ؾذـره ،وفٍيف :أن ظائنة ،ريض اهلل ظْٓا ؿافت:
شحر رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ رجؾ مـ بْل زريؼ ،يَال فف فبٔد بـ األظهؿ ،حتك ـان
رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ خئؾ إفٔف إٔف ـان يًٍؾ افقء وما ؾًِف ،حتك إذا ـان ذات يقم أو
ذات فِٔة وهق ظْدي ،فُْف دظا ودظا ،ثؿ ؿال« :يا ظائنة ،أصًرت أن اهلل أؾتاين ؾٔام اشتٍتٔتف ؾٔف،
أتاين رجالن ،ؾًَد أحدمها ظْد رأد ،واآلخر ظْد رجع ،ؾَال أحدمها فهاحبف :ما وجع
افرجؾ؟ ؾَال :مىبقب ،ؿال :مـ ضبف؟ ؿال :فبٔد بـ األظهؿ ،ؿال :ذم أي رء؟ ؿال :ذم منط
ومناضة ،وجػ ضِع ٕخِة ذـر .ؿال :وأيـ هق؟ ؿال :ذم بئر ذروانش ،ؾٖتاها رشقل اهلل صذ اهلل
ظِٔف وشِؿ ذم ٕاس مـ أصحابف ،ؾجاء ؾَال« :يا ظائنة ،ـٖن ماءها َٕاظة احلْاء ،أو ـٖن رءوس
ٕخِٓا رءوس افنٔاضغش ؿِت :يا رشقل اهلل :أؾال اشتخرجتف؟ ؿال« :ؿد ظاؾاين اهلل ،ؾُرهت أن
أثقر ظذ افْاس ؾٔف ذاش ؾٖمر هبا ؾدؾْت  .وافسٔاق فِبخاري .
وحديث زيد بـ أرؿؿ ،أخرجف ابـ شًد ذم افىبَات  ،699/2ويًَقب بـ شٍٔان ذم
ادًرؾة وافتاريخ  ،293-289/0وابـ أيب صٔبة  ،03-29/8وظبد بـ محٔد ( ،)276وأمحد
( ،)69217وافْسائل ذم ادجتبك  ،660-662/7وذم افُزى ( ،)0500وافىحاوي ذم ذح
منُؾ اآلثار ( ،)5905وافىزاين ذم افُبر ( ،)5361واحلاـؿ  016-013/0بٍِظ :شحر
افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ رجؾ مـ افٔٓقد ؿال :ؾاصتُك فذفؽ أياما ،ؿال :ؾجاءه جزيؾ ظِٔف
افسالم ؾَال :إن رجال مـ افٔٓقد شحرك ،ظَد فؽ ظَدا ذم بئر ـذا وـذا ،ؾٖرشؾ إفٔٓا مـ جئئ
هبا ،ؾبًث رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظِٔا ريض اهلل ظْف ،ؾاشتخرجٓا ،ؾجاء هبا ؾحِٓا ،ؿال:
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ؾَام رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـٖٕام ٕنط مـ ظَال ،ؾام ذـر فذفؽ افٔٓقدي ،وال رآه ذم
وجٓف ؿط حتك مات وإشْاده صحٔح .
وؿال افىحاوي ذم ذح منُؾ اآلثار  :686/65ؾٍل هذيـ احلديثغ ما ؿد دل ظذ بَاء
ظّؾ افسحر إػ افقؿت افذي ـان شحر افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظذ ما ذم هذيـ احلديثغ ،وإذا
جاز بَاؤه إػ ذفؽ افزمان جاز بَاؤه بًد ذفؽ .
وؿال افْقوي ذم ذحف ظذ صحٔح مسِؿ  :671-670/60ؿد إُٔر بًض ادبتدظة هذا
احلديث بسبب آخر ؾزظؿ إٔف حيط مْهب افْبقة وينُؽ ؾٔٓا وأن دمقيزه يّْع افثَة بافؼع وهذا
افذي ادظاه هٗالء ادبتدظة باضؾ ،ألن افدالئؾ افَىًٔة ؿد ؿامت ظذ صدؿف وصحتف وظهّتف ؾٔام
يتًِؼ بافتبِٔغ ،وادًجزة صاهدة بذفؽ ،ودمقيز ما ؿام افدفٔؾ بخالؾف باضؾ ،ؾٖما ما يتًِؼ ببًض
أمقر افدٕٔا افتل مل يبًث بسببٓا وال ـان مٍوال مـ أجِٓا وهق مما يًرض فِبؼ ؾٌر بًٔد أن
خئؾ إفٔف مـ أمقر افدٕٔا ما ال حََٔة فف ،وؿد ؿٔؾ إف إٕام ـان يتخٔؾ إفٔف إٔف وضلء زوجاتف وفٔس
بقاضئ وؿد يتخٔؾ اإلٕسان مثؾ هذا ذم ادْام ؾال يبًد ختِٔف ذم افَٔية وال حََٔة فف ،وؿٔؾ إٕف خئؾ
إفٔف إٔف ؾًِف وما ؾًِف وفُـ ال يًتَد صحة ما يتخِٔف ؾتُقن اظتَاداتف ظذ افسداد .
ؿال افَايض ظٔاض وؿد جاءت روايات هذا احلديث مبْٔة أن افسحر إٕام تسِط ظذ
جسده ،وطقاهر جقارحف ال ظذ ظَِف وؿِبف واظتَاده ويُقن مًْك ؿقفف ذم احلديث حتك ييـ إٔف
يٖيت أهِف وال يٖتٔٓـ ويروى خئؾ إفٔف أي ييٓر فف مـ ٕناضف ومتَدم ظادتف افَدرة ظِٔٓـ ؾاذا دٕك
مْٓـ أخذتف أخذة افسحر ؾِؿ يٖهتـ ومل يتُّـ مـ ذفؽ ـام يًسي ادسحقر وـؾ ما جاء ذم
افروايات مـ إٔف خئؾ إفٔف ؾًؾ رء مل يًٍِف وٕحقه ؾّحّقل ظذ افتخٔؾ بافبك ال خلِؾ تىرق
إػ افًَؾ وفٔس ذم ذفؽ ما يدخؾ فبسا ظذ افرشافة وال ضًْا ألهؾ افوالفة واهلل أظِؿ .
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وؿال افَرضبل ذم ادٍٓؿ  :576-518/5هذا احلديث يدل ظذ أن افسحر مقجقد ،وأن
فف أثرا ذم ادسحقر ،وؿد دل ظذ ذفؽ مقاوع ـثرة مـ افُتاب وافسْة ...وال يُْر أن افسحر فف
تٖثر ذم افَِقب باحلّك وافبٌض ،وب٘فَاء افؼور حتك يٍرق افساحر بغ ادرء وزوجف ،وحيقل
بغ ادرء وؿِبف ،وب٘دخال اآلالم ،وظئؿ األشَام ،إذ ـؾ ذفؽ مدرك بادناهدة ،وإُٕاره
مًإدة ...وؿد جًؾ هذا بًض أهؾ افزيغ مىًْا ذم افْبقة وؿال :إذا إتٓك احلال إػ هذا مل يقثؼ
بَقل مـ ـان ـذفؽ .
واجلقاب :إن هذا صدر ظـ شقء ؾٓؿ وظدم ظِؿ ،أما شقء افٍٓؿ  ،ؾألهنا إٕام أرادت إٔف -
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -أخذ ظـ افْساء  ،ؾُان ؿبؾ مَاربة اجلامع خئؾ إفٔف إٔف يتٖتك فف ذفؽ  ،ؾ٘ذا
البسف مل يْٓض فٌِبة مرض افسحر ظِٔف  .وؿد جاء هذا ادًْك مْهقصا ذم ؽر ـتاب مسِؿ.
ؾَافت  :حتك ـان خئؾ إفٔف  :إٔف يٖيت افْساء  ،ؾال يٖتٔٓـ  .وفق مل يَْؾ أن ذفؽ ذم اجلامع ؾٔهح ذم
ؽره  ،ـام صح ؾٔف  .ؾٔتخٔؾ إفٔف إٔف يَدم ظذ األـؾ  ،أو ادق مثال  :ألٕف ال حيس بامٕع يًّْف مْف
 .ؾ٘ذا رام ذفؽ  ،وأخذ ؾٔف مل يٖت فف ذفؽ  ،فٌِبة ادرض افْارء ظـ افسحر  .ال إٔف ـ صذ اهلل
ظِٔف وشِؿ ـ أوجب فف خِال ذم ظَِف  ،وال ختِٔىا ذم ؿقفف  :إذ ؿد ؿام برهان ادًجزة ظذ صدؿف ،
وظهّة اهلل تًاػ فف ظـ افٌِط ؾٔام يبْٔف بَقفف وؾًِف  .وأما ظدم ظِؿ افىاظـ  :ؾَد شِبف اهلل تًاػ
افًِؿ بٖحُام افْبقات  ،وما تدل ظِٔف ادًجزات  .ؾُٖهنؿ مل يًِّقا أن األٕبٔاء مـ افبؼ  ،وإٔف
جيقز ظِٔٓؿ مـ األمراض  ،واآلالم  ،وافٌوب  ،وافوجر  ،وافًجز  ،وافسحر  ،وافًغ  ،وؽر
ذفؽ ما جيقز ظذ افبؼ  ،فُْٓؿ مًهقمقن ظام يْاؿض مدفقل ادًجزة مـ مًرؾة اهلل تًاػ ،
وافهدق  ،وافًهّة ظـ افٌِط ذم افتبِٔغ  .وظـ هذا ادًْك ظز اهلل تًاػ بَقفف  { :ؿؾ إٕام إٔا بؼ
مثُِؿ يقحك إيل } .ؾّـ حٔث افبؼية  :جيقز ظِٔٓؿ ما جيقز ظِٔٓؿ  .ومـ حٔث اخلاصة افْبقية :
امتاز ظْٓؿ ؾٓق افذي صٓد فف افًع األظذ  :بٖن بكه ما زاغ وما ضٌك  ،وبٖن ؾٗاده ما ـذب ما
رأى  ،وبٖن ؿقفف وحل يقحك  ،وإٔف ما يْىؼ ظـ اهلقى .
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وؿال حمٔل افديـ صٔخ زادة ذم حاصٔتف ظذ تٍسر افبٔواوي  :700-702/8وادًتزفة
إُٔروا صحة هذه افرواية ،وتٖثر افسحر ؾٔف ظِٔف افهالة وافسالم ،وؿافقا :ـٔػ يُّـ افَقل
بهحتٓا وهق تًاػ يَقل« :واهلل يًهّؽ مـ افْاسش «ادائدة17 :ش ،وؿال( :وال يٍِح افساحر
حٔث أتك) «ضف19 :ش ،وألن دمقيزه يٍيض إػ افَدح ذم افْبقة ،وألن افٍُار ـإقا يًروٕف بٖٕف
مسحقر ،وفق وؿًت هذه افقاؿًة فُان افٍُار صادؿغ ذم ذفؽ افتًٔر ومًِقم أن ذفؽ ؽر
جائز ،وؿال أهؾ افسْة :هذه افَهة ؿد صحت ظْد مجٓقر أهؾ افَْؾ وصحتٓا ال تستِزم صدق
افٍُرة ذم ؿقهلؿ إٕف ظِٔف افهالة وافسالم مسحقر ،وذفؽ ألهنؿ ـإقا يريدون بُقٕف ظِٔف افهالة
وافسالم مسحقرا إٔف أزيؾ ظَِف بسبب افسحر ؾِذفؽ ترك ديـ آبائف ،ؾٖما أن يُقن مسحقرا بٖمل
جيده ذم بدٕف ؾذفؽ مما ال يُْره أحد ،وباجلِّة ؾاهلل تًاػ ما ـان يسِط ظِٔف صٔىإا وال إٕسٔا وال
جْٔا يٗذيف ؾٔام يتًِؼ بْبقتف وظَِف ،وأما اإلرضار بف مـ حٔث إٕف إٕسان وبؼ ؾٕ٘ف يًرض فف مـ
حٔث بؼيتف وبدٕف ؾال بًد ؾٔف ،وتٖثر افسحر ؾٔف ظِٔف افهالة وافسالم مل يُـ مـ حٔث إٕف ٕبل
وإٕام آثر ذم بدٕف مـ حٔث إٕف إٕسان وبؼ ،ؾٕ٘ف يًرض فف مـ حٔث بؼيتف ما يًرض فسائر
افبؼ ،أال ترى أن ما ظرض فف مـ ـن ثْاياه يقم أحد مل يَدح ؾٔام وّـ اهلل تًاػ فف مـ ظهّتف
بَقفف« :واهلل يًهّؽ مـ افْاسش «ادائدة17 :ش ،ألن ادراد مـ افًهّة هل افًهّة مما خيؾ بٖمر
ٕبقتف .
وؿال إشامظٔؾ احلَل احلٍْل ذم روح افبٔان  :512/63وذم «ـنػ األهارش :ؾ٘ن ؿٔؾ:
ما احلُّة ذم ٍٕقذ افسحر وؽِبتف ذم افْبل ظِٔف افسالم؟ وداذا مل يرد اهلل ـٔد افُائد إػ ٕحره
ب٘بىال مُره وشحره؟ ،ؿِْا :احلُّة ؾٔف افدالفة ظذ صدق رشقل اهلل ظِٔف افسالم ،وصحة
مًجزاتف ،وـذب مـ ٕسبف إػ افسحر وافُٓإة ،ألن شحر افساحر ظّؾ ؾٔف حتك افتبس ظِٔف
بًض األمر ،واظساه إٔقاع مـ افقجع ومل يًِؿ افْبل ظِٔف افسالم بذفؽ حتك دظا ربف ثؿ دظا
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ؾٖجابف اهلل وبغ فف أمره وفق ـان ما ييٓر مـ ادًجزات اخلارؿة فًِادات مـ باب افسحر ظذ ما
زظؿ أظداؤه مل ينتبف ظِٔف ما ظّؾ مـ افسحر ؾٔف وفتقصؾ إػ دؾًف مـ ظْده وهذا بحّد اهلل مـ
أؿقى افزاهغ ظذ ٕبقتف ،وإٕام أخز افْبل ظِٔف افسالم ظائنة ريض اهلل ظْٓا مـ بغ ٕسائف بام
ـنػ اهلل تًاػ فف مـ أمر افسحر ألٕف ظِٔف افسالم ـان مٖخقذا ظـ ظائنة ريض اهلل ظْٓا  .ذم هذا
افسحر ظذ ما روى حئك بـ يًّر ؿال :حبس رشقل اهلل ظِٔف افسالم ظـ ظائنة ...

وؿال افَايض ظٔاض ذم افنٍاء  :000/2اظِؿ وؾَْا اهلل وإياك إن هذا احلديث صحٔح
متٍؼ ظِٔف ،وؿد ضًْت ؾٔف ادِحدة ،وتذرظت بف فسخػ ظَقهلا ،وتِبٔسٓا ظذ أمثاهلا ،إػ
افتنُٔؽ ذم افؼع ،وؿد ٕزه اهلل افؼع وافْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظام يدخؾ ذم أمره فبسا ،وإٕام
افسحر مرض مـ األمراض ،وظارض مـ افًِؾ جيقز ظِٔف ـٖٕقاع األمراض مما ال يُْر وال يَدح
ذم ٕبقتف ،وأما ما ورد إٔف ـان خئؾ إفٔف إٔف ؾًؾ افقء وال يًٍِف ،ؾِٔس ذم هذا ما يدخؾ ظِٔف
داخِة ذم رء مـ تبٌِٔف ،أو ذيًتف ،أو يَدح ذم صدؿف فَٔام افدفٔؾ واالمجاع ظذ ظهّتف مـ
هذا ،وإٕام هذا ؾٔام جيقز ضرؤه ظِٔف ذم أمر دٕٔاه افتل مل يبًث بسببٓا وال ؾوؾ مـ أجِٓا ،وهق ؾٔٓا
ظروة فمؾات ـسائر افبؼ ،ؾٌر بًٔد أن خئؾ إفٔف مـ أمقرها ماال حََٔة فف ،ثؿ يْجع ظْف ـام
ـان ،وأيوا ؾَد ؾن هذا افٍهؾ احلديث اآلخر مـ ؿقفف :حتك خئؾ إفٔف إٔف يٖيت أهِف وال يٖتٔٓـ،
وؿد ؿال شٍٔان :وهذا أصد ما يُقن مـ افسحر ،ومل يٖت ذم خز مْٓا إٔف َٕؾ ظْف ذم ذفؽ ؿقل
بخالف ما ـان أخز إٔف ؾًِف ومل يًٍِف ،وإٕام ـإت خقاضر وختٔٔالت ،وؿد ؿٔؾ أن ادراد
باحلديث ،إٔف ـان يتخٔؾ افقء إٔف ؾًِف وما ؾًِف فُْف ختٔٔؾ ال يًتَد صحتف ؾُٔقن اظتَاداتف
ـِٓا ظذ افسداد ،وأؿقافف ظذ افهحة  .هذا ما وؿٍت ظِٔف ألئّتْا -أي األصًرية أو ادافُٔة أو
أئّة أهؾ افسْة واجلامظة -مـ األجقبة ظـ هذا احلديث .
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وؿال افنٔخ ظبد احلؼ ذم مدارج افْبقة ـام ذم ـناف مهىِحات افٍْقن :009/2
بسس دإستْل أشت ـف تٖثر شحر در ذات مبارك إٓحرضت مقجب مَْهت ٕٔست بُِف
طٓقر تٖثر شحر در وي ظِٔف افهالة وافسالم از دالئؾ ٕبقت أشت زيراـف ـٍار إٓحرضت را
شاحر مٔخقإدٕد ومَرر أشت ـف شحر در شاحر تاثر ّٕك ـْد ؤٕز طٓقر شحر وآالت شحر
أز جاي خمٍل ـف بجز أز شاحر ديُرى ٕدإد أز صقاهد ٕبقت أشت وهؿ دؾع تاثر شحر وإبىال
أثر آن بٌر أز شحر ديُر أز براهغ ٕبقت اشت افٌرض تٖثر شحر در إٓحرضت براي ايـ
حُّتٓا ومهِحتٓا أشت وأحاديث دريـ باب صحٔح آمده أشت ـف ؿابؾ إُٕار ٕٔستْد  .إتٓك
مـ مدارج افْبقة .
اـتٍٔت هبذا افَدر مـ افَْقل ادٍٔدة ذم افرد ظذ أوهام ادًتزفة ثؿ أمر ظذ ما اشتنٓد بف
االشتاذ افْدوي ذم هذه ادَافة مع افرد ظِٔف .
ؿقفف« :إن تتبًقن إال رجال مسحقراش ،ؿِت :هذه اآلية اشتنٓدت هبا افٍرؿة ادًتزفة ظذ
زظّٓؿ ،وادراد بف جمْقٕا ،ؿال افرازي ذم تٍسره ،ردا ظذ هذا افقهؿ :أما ؿقفف افٍُار ـإقا ئًبقن
افرشقل ظِٔف افسالم بٖٕف مسحقر ؾِق وؿع ذفؽ فُان افٍُار صادؿغ ذم ذفؽ افَقل ؾجقابف أن
افٍُار ـإق ا يريدون بُقٕف مسحقرا إٔف جمْقن أزيؾ ظَِف بقاشىة افسحر ؾِذفؽ ترك ديْٓؿ ،ؾٖما
أن يُقن مسحقرا بٖمل جيده ذم بدٕف ؾذفؽ مما ال يُْره أحد ،وباجلِّة ؾاهلل تًاػ ما ـان يسِط ظِٔف
ال صٔىإا وال إٕسٔا وال جْٔا يٗذيف ذم ديْف وذظف وٕبقتف ؾٖما ذم اإلرضار ببدٕف ؾال يبًد ،إتٓك .
وؿقفف« :واهلل يًهّؽ مـ افْاسش ،ؿِت :ادراد مـ افًهّة ما خيؾ بٖمر ٕبقتف ؾال
يًارض ما وؿع فف مـ ـن ثْاياه يقم أحد ،وأـِف مـ افناة ادسّقمة ،وإذا أريد باآلية ما يدظل
االشتاذ ؾُْٔر ويرد أحاديث ـن ثْاياه وأـِف مـ افناة ادسّقمة أيوا.
وؿقفف :مل يقثر ظـ أم شِّة وحٍهة ومّٔقٕة وأم حبٔبة وؽرهـ ما يدل ظذ رء مـ
ؿهة افسحر ...
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ؿِت :ـؿ مـ أخبار مًروؾة ذم مجٔع افهحابة فُْٓا ال تروى إال ظـ بًوٓا ؾِق يدظل
االشتاذ إٔف يِزم روايتف ظـ اجلّٔع ؾرد جمّقظة مـ األحاديث افهحٔحة ادخرجة ظْد
افهحٔحغ هُذا افَهة ادذـقرة ذم افباب ،وهل مروية ظـ افسٔدة ظائنة وزيد بـ أرؿؿ وابـ
ظباس ريض اهلل ظْٓؿ  .وؿال ذم ـنػ األهار :وإٕام أخز افْبل ظِٔف افسالم ظائنة ريض اهلل
ظْٓا مـ بغ ٕسائف بام ـنػ اهلل تًاػ فف مـ أمر افسحر ألٕف ظِٔف افسالم ـان مٖخقذا ظـ ظائنة
ريض اهلل ظْٓا ذم هذا افسحر ظذ ما روى حئك بـ يًّر ؿال :حبس رشقل اهلل ظِٔف افسالم ظـ
ظائنة ريض اهلل ظْٓا ؾبْٔام هق ٕائؿ ...
ؿِت :ؿال احلاؾظ ذم افٍتح  :277/60وذم مرشؾ حئك بـ يًّر ظْد ظبد افرزاق :شحر
افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ ظائنة حتك إُٔر بكه .
وؿقفف :فق ظّؾ ؾٔف افسحر...فُان أثر ذفؽ افسحر طاهرا ذم أمقر أخرى...
ؿِت :فٔس مـ ذوط افسحر أن يُقن ذم مجٔع األمقر .
وؿقفف :أؽرب مـ ذفؽ ـِف أن يسُت أظداء اإلشالم وخاصة افٔٓقد..
ؿِت :شبؼ مرارا أن افسحر ـان وؿع ظذ بدٕف ال ظذ ؿِبف وظَِف  .ؾٓق ـّرض مـ
األمراض ،وـان مًهقما ذم افتبِٔغ وافؼائع ؾِؿ جيدوا ؾٔف مقوع االشتٌراب .
وؿقفف :أن ضريؼ صٍائف مـ أثر افسحر ؾٔف ؽرابة صديدة وُٕارة...
ؿِت :هذه افًبارة مَْقفة مـ تٍسر ابـ ـثر وهل متًَِة بافىرق افؤًٍة ؽر هذه ،وذم
افباب أحاديث صحٔحة وؤًٍة وفٔس مدار افباب ظذ افؤًٍة ؾَط ـام صاهدت ،وؿد تُِؿ
ظذ افىرق احلاؾظ ذم افٍتح  280-277/60تٍهِٔٔا .
وؿقفف :إن هذا احلديث يًارض ما ٕص ظِٔف افَرآن افُريؿ مـ ظهّة افْبل صذ اهلل
ظِٔف وشِؿ ، ....ؿِت :ؿد شبؼ افُالم ظِٔف بٖن ادراد مـ افًهّة ما خيؾ بٖمر ٕبقتف ؾإدؾع
افتًارض وؿد داؾع ظـ اجلّٔع افرازي ذم تٍسره واآلفقد ذم افروح .
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وؿقفف :إٔف يًارض إُار اهلل ظذ افيادغ افذيـ رمقه بافسحر...
ؿِت :ادراد بادسحقر :جمْقن ،وؿد شبؼ افُالم ظِٔف .
وؿقفف :إٔف يزرع افريبة ذم افَِقب ذم صٖن افقحل .
ؿِت :ؿد شبؼ افُالم ظِٔف أن افسحر ـان وؿع ظذ بدٕف ال ظذ ظَِف ،ويٗيده ؿقفف تًاػ:
«واهلل يًهّؽ مـ افْاسش .
وؿقفف :اختِط األمر ظذ بًض افرواة دون أم ادٗمْغ ...
ؿِت :اتٍؼ ادحدثقن ظذ خالؾف ،وهذا افقهؿ افْارء دون دفٔؾ ،ؾرد ظذ ؿائِف .
ؿقفف مل يًّؾ شحرهؿ ذم أيب بُر وال ظّر وال ظثامن وال ظع...
ؿِت :ال يسّك هذا دفٔال ظذ ما ذهبت إفٔف هذه افٍرؿة ،ؾ٘ن ادًتزفة مـ ظباد افًَقل
افكؾة ،و االشتاذ افْدوي حياول افتُثر ذم افزهان ظِٔف بّثؾ هذه األدفة افساؿىة ظـ مستقى
افًَؾ ،ؾٕ٘ف يَال ذم وقء ما اشتدل أن ؿهة ـن رباظٔتف يقم أحد ،وأـؾ افناة ادسّقمة افثابتة
باألحاديث افهحٔحة هؾ تُْر وترد؟ ألهنا مل تًرض أليب بُر وظّر وظثامن وظع روقان اهلل
تًاػ ظِٔٓؿ أمجًغ .
وؿد جًِت فَبقل رء ثابت ظـ افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وجقده ذم افهحابة
وافتابًغ واألئّة ادجتٓديـ ،ؾبّثؾ هذه األصقل ادخسظة مـ ؿبؾ ٍٕسف يرد ما ثبت ظـ أحاديث
افهحٔحغ ،مع إٔف مل يتابًف ظذ هذه األصقل افناذة ادُْرة أحد مـ أئّة افٍـ .
ؿقفف :أمل يرد أحاديث مـ افهحٔحغ مـ هق أؾوؾ .
ؿِت :ال يستٖٕس فرد أحاديث افهحٔحغ إلثبات ظَٔدة ادًتزفة وآرائٓا افباضِة بام جاء
ظـ أئّة اهلدى األربًة وأصحاهبا مـ تٍَٔف ادسائؾ افدئْة وترجٔح األدفة افؼظٔة ادبْٔة ذم ـتب
األصقل وهق باب خاص فِّجتٓديـ ال ظالؿة فف بُؾ مـ هب ودب مـ أظداء اإلشالم
وادسِّغ مـ افزٕادؿة وادالحدة إلثبات أؾُارها افباضِة .
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ؿقفف أمل يرد أبق حٍْٔة ،ومافؽ ...
ؿِت :فًِؽ تْسك ذم افدؾاع ظـ هذه افٍرؿة افقاوح ادًروف ظْد افبِف وافهبٔان،
تَقل :أبق حٍْٔة ومافؽ ردا أحاديث افهحٔحغ .ؿِت :ـٔػ يردان أحاديثٓام وصاحبا افهحٔح
مل يِدا ذم حٔاهتام ،وتقذم اإلمامان أبق حٍْٔة ومافؽ ومها – أي صاحبا افهحٔحغ -ذم صِب
آبائٓام ،ؾ٘ن اإلمام أبا حٍْٔة تقذم شْة 653هـ ،وتقذم اإلمام مافؽ شْة 679هـ ،ووفد اإلمام
افبخاري شْة 690هـ ،ووفد اإلمام مسِؿ شْة 230هـ ،وتقذم افناؾًل شْة 230هـ ،وتقذم أمحد
شْة 206هـ .
وما اهتّت اإلمام أبا حٍْٔة ومافؽ وأصحاهبام بّخافٍة هذه األحاديث ؾٖصبع افُالم ؾٔف
اإلمام حمّد زاهد افُقثري ذم افُْت افىريٍة ،واخلقارزمل ذم تَدمة جامع ادسإٔد ،وافٍَر إػ
اهلل ـاتب هذه افسىقر ذم تَدمتل ظذ ادقشقظة احلديثٔة درويات اإلمام أيب حٍْٔة رمحف اهلل.
ومل أذـر هذا افبحث ذم هذه ادَافة ادختكة خنٔة اإلضْاب و افتىقيؾ .
ومسٖفة رد األئّة األحاديث  .ؿد بحث ظْٓا افًِامء األظالم .
ؾَٔقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٔٔة ذم «رؾع ادالم ظـ األئّة األظالمش( :)88جيب ظذ
ادسِّغ بًد مقاالة اهلل ورشقفف مقاالة ادٗمْغ ،ـام ٕىؼ بف افَرآن ،خهقص ًا افًِامء افذيـ هؿ
ورثة األٕبٔاء ،افذيـ جًِٓؿ اهلل بّْزفة افْجقم هيتدى هبؿ ،ذم طِامت افز وافبحر ،وؿد أمجع
ادسِّقن ظذ هدايتٓؿ ودرايتٓؿ.
ثؿ ؿال :وفًِٔؿ إٔف فٔس أحد مـ األئّة ادَبقفغ ظْد األمة مَبقالً ظام ًا ،يتًّد خمافٍة
رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم رء مـ شْتف ،دؿٔؼ وال جِٔؾ ،ؾ٘هنؿ متٍَقن اتٍاؿ ًا ئَْٔ ًا ظذ
وجقب اتباع افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،وظذ أن ـؾ أحد مـ افْاس يٗخذ مـ ؿقفف ويسك،
إال رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،وفُـ إذا وجد فقاحد مْٓؿ ؿقل ،ؿد جاء حديث صحٔح
بخالؾف ،ؾال بد مـ ظذر ذم ترـف ،ومجٔع األظذار ثالثة أصْاف:
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أحدها :ظدم اظتَاده أن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿافف.
افثاين :ظدم اظتَاده إرادة تِؽ ادسٖفة بذفؽ افَقل.
افثافث :اظتَاده أن ذفؽ احلُؿ مْسقخ.
وهذه األصْاف افثالثة تتٍرع إػ أشباب متًددة:
افسبب األول :أن اليُقن احلديث ؿد بٌِف ،ومـ مل يبٌِف احلديث مل يُِػ أن يُقن ظاد ًا
بّقجبف ،وإذا مل يُـ ؿد بٌِف ،وؿد ؿال ذم تِؽ افَؤة ،بّقجب طاهر آية أو حديث آخر ،أو
بّقجب ؿٔاس ،أو بّقجب اشتهحاب ؾَد يقاؾؼ ذفؽ احلديث تارة ،وخيافٍف أخرى ،وهذا
افسبب هق افٌافب ظذ أـثر ما يقجد مـ أؿقال افسِػ خمافٍ ًا فبًض اآلحاديث ،ؾ٘ن اإلحاضة
بحديث رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مل تُـ ألحد مـ األمة.
افسبب افثاين :أن يُقن احلديث ؿد بٌِف فُْف مل يثبت ظْده ،إما ألن حمدثف أو حمدث حمدثف
أو ؽره مـ رجال اإلشْاد جمٓقل ظْده ،أو متٓؿ ،أو شٔئ احلٍظ ،وإما إٔف مل يبٌِف مسْد ًا بؾ
مَْىًا ،أو مل يوبط فٍظ احلديث ،مع أن ذفؽ احلديث ؿد رواه افثَات فٌره ب٘شْاد متهؾ.
ؿِت :وحمهِف أن يُقن فِحديث ضريَان :أحدمها :صحٔح ،وثإٔٓام :ؽر صحٔح،
ؾٔبِغ هذا احلديث بًض األئّة مـ افىريؼ افذي مل يهح ،ؾاليًّؾ بف ،ويبِغ آخريـ مـ افىريؼ
افهحٔح ؾًِّٔقن بف ،وهلذا وجد ذم ـالم ؽر واحد مـ األئّة ،تًِٔؼ افَقل ،بّقجب احلديث
ظذ صحتف ،ؾَٔقل :ؿقيل ذم هذه ادسٖفة ـذا ،وؿد روي ؾٔٓا حديث بُذا ،ؾ٘ن ـان صحٔح ًا ؾٓق
ؿقيل.
وافسبب افثافث :أن يُقن فِحديث ضريؼ واحد وفُْف خيتِػ ؾٔف األئّة ،ؾراه بًوٓؿ
صحٔح ًا ،فًدم افَادح فديف ذم متْف أو شْده ،وهذا باب واشع ،وفًِِامء بافرجال وأحقاهلؿ ،وذم
ؾٓؿ ادرويات ودالفتٓا ،ـسائر افًِامء ذم افٍْقن األخرى مـ االختالف.
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وافسبب افرابع :أن يُقن احلديث ؿد بٌِف أو ثبت ظْده ،وفُْف ٕسٔف ،وهذا ـثر ذم
افسِػ واخلِػ.
وافسبب اخلامس :أن يبٌِف احلديث وفُْف يرى أن دالفتف ظذ احلُؿ ؿد ظاروٓا ما يدل
ظذ أهنا فٔست بّرادة ،مثؾ مًاروة افًام باخلاص ،أو ادىِؼ بادَٔد ،إػ ؽر ذفؽ مـ إٔقاع
افتًارض.
وافسبب افسادس :أن يبٌِف احلديث وفُْف يرى ٕسخف بدفٔؾ آخر ،إػ ؽر ذفؽ ،إتٓك
مِخه ًا بتٌٔر.
ويَقل افنٔخ افًالمة ادحدث افْاؿد ظبد افرصٔد افًْامين ذم ـتابف «اإلمام ابـ ماجة
وـتابف افسْـش (ص :)611-610أصقل األئّة األربًة ذم افتٍيص ظـ تًارض األخبار :ومما
يْبٌل أن يُقن ؾص اخلتام ،ما ذـره احلز اهلامم صاه ظبد افًزيز ادحدث ٕجؾ صاه ويل اهلل
افدهِقي صاحب «حجة اهلل افبافٌةش ذم ضريؼ أخذ األئّة األربًة األظالم ظْد تًارض افروايات
واختالف اآلثار ؾٕ٘ف ؿد أحسـ افُالم وشٓؾ ادرام ،ؿال رمحف اهلل ذم ؾتاواهٕ :حّده وٕهع ظذ
ٕبٔف افُريؿ ،وظذ آفف وصحبف ذوي افٍوؾ اجلسٔؿ .
اظِؿ رمحؽ اهلل أن ادجتٓديـ افباحثغ ظـ دالئؾ األحُام افؼظٔة ،ومآخذها ،دا رأوا
أحاديث رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ متًاروة ،وآثار افهحابة وافتابًغ خمتٍِة ،وهق أظؿ
ادآخذ وأـثرها ذم األحُام ،حتروا واختٍِت آراؤهؿ ذم وجف افتٍيص ظـ هذا افتًارض
واالختالف ،ؾافذي اختاره مافؽ  -رمحف اهلل -حتُٔؿ ظّؾ أهؾ ادديْة ،ألن ادديْة بٔت افرشقل،
ومقضـ خٍِائف ،ومسُـ أوالد افهحابة ،وأهؾ افبٔت ،ومٓبط افقحل ،وأهِٓا أظرف بًّاين
افقحل ،ؾُؾ حديث أو أثر خيافػ ظِّٓؿ ،البد أن يُقن مْسقخا ،أو مٗوال أو خمهها أو
حمذوف افَهة ؾال يًتْك بف .
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وافذي اختاره افناؾًل – رمحف -اهلل حتُٔؿ أهؾ احلجاز ،واصتٌؾ بافدراية مع ذفؽ ،
ومحؾ بًض افروايات ظذ حافة ،وبًوٓا ظذ حافة أخرى ،وشِؽ مسِؽ افتىبٔؼ مٓام أمُـ ،ثؿ
دا ارحتؾ إػ مك وافًراق ،وشّع روايات ـثرة ظـ ثَات تِؽ افبالد ،ترجح ظْده بًض تِؽ
افروايات ظذ ظّؾ أهؾ احلجاز ،ؾحدث ذم مذهبف ؿقالن افَديؿ واجلديد .
وافذي اختاره أمحد بـ حْبؾ  -رمحف اهلل -إجراء ـؾ حديث ظذ طاهره ،فُْف خههٓا
بّقاردها مع احتاد افًِة ،وجاء مذهبف ظذ خالف افَٔاس ،واختالف احلُؿ مع ظدم افٍارق،
وفذفؽ ٕسب مذهبف إػ افياهرية .
وأما افذي اختاره أبق حٍْٔة  -رمحف اهلل -وتابًقه هق أمر بغ جدا ،وبٔإف :إٔا إذا تتبًْا
ؾقجدٕا ذم افؼيًة صٍْغ مـ األحُام :صْػ هل افَقاظد افُِٔة ادىردة ادًُْسة ،ـَقفْا :ال
ت زر وازرة وزر أخرى ،وؿقفْا :افٌْؿ بافٌرم ،وؿقفْا :اخلراج بافوامن ،وؿقفْا :افًتاق ال حيتّؾ
افٍسخ ،وؿقفْا :افبٔع يتؿ باإلجياب وافَبقل ،وؿقفْا :افبْٔة ظذ اددظل وافّٔغ ظذ مـ إُٔر،
وٕحق ذفؽ مما ال حيل .
وصْػ وردت ذم حقادث جزئٔة ،وأشباب خمتهة ،ـٖهنا بّْزفة االشتثْاء مـ تِؽ
افُِٔات ،ؾافقاجب ظذ ادجتٓد ان حياؾظ ظذ تِؽ افُِٔات ويسك ما وراءها ،ألن افؼيًة ذم
احلََٔة ظبارة ظـ تِؽ افُِٔات ،وأما األحُام ادخافٍة فتِؽ افُِٔات ؾال ٕدري أشباهبا
وخمههاهتا ظذ افَٔغ ؾال يِتٍت إفٔٓا .
مثال ذفؽ :أن افبٔع يبىؾ بافؼوط افٍاشدة ،ؿاظدة ـِٔة ،وما ورد ذم ؿهة جابر إٔف
أصسط احلّالن إػ ادديْة ذم بٔع اجلّؾ ،ؿهة صخهٔة جزئٔة ؾال يُقن مًاروا فتِؽ افُِٔة .
وـذا حديث ادكاة يًارض افَاظدة افُِٔة افتل ثبتت ذم افؼع ؿىًا وهق ؿقفْا :افٌْؿ
بافٌرم ،وٕحق ذفؽ مـ ادسائؾ .
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وفزم مـ هذا ترك افًّؾ بٖحاديث ـثرة وردت ظذ هذا افْسؼ اجلزئل ،فُْٓؿ اليبافقن
هبا بؾ يًدون االجتٓاد وادحاؾية ظذ افُِٔات ودرج اجلزئٔات ذم تِؽ افُِٔات ،مٓام أمُـ،
وهذا افُالم اإلمجايل فف تٍهٔؾ ضقيؾ ال يسع افقؿت فف ،واهلل اهلادي .إتٓك ـالمف برمتف .
ويتحهؾ مـ هذا أن األئّة مل يَهد أحد مْٓؿ خمافٍة حديث رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف
وشِؿ ،وأهنؿ ال يالمقن ذم هذا بؾ هؿ مٖجقرون ؾٔف وال يَاس ظذ األئّة مـ يداؾع ظـ ادًتزفة
وهق مًدود ذم ؾرؿة مُْر احلديث افتابًة فًبد اهلل جُرافقي ،وأشِؿ جراجٍقري  ،وه شٔد
أمحد خان ،وأمثاهلؿ مـ ادالحدة وافزٕادؿة ادارؿة مـ افديـ .
وأما ؿقفف ذم ؿهة ابـ أيب ذئب مع مافؽ بـ إٔس ؾال يَبؾ ؿقل ابـ أيب ذئب ذم حؼ مافؽ
فِتْاؾر بْٔٓام .
ؿال اإلمام افُْٓقي ذم افرؾع وافتُّٔؾ ( :)025وال يزال ضافب افًِؿ ٕبٔال حتك خيقض
ؾٔام جرى بغ اداوغ وإياك ثؿ إياك أن تهٌك إػ ما اتٍؼ بغ أيب حٍْٔة وشٍٔان افثقري أو بغ
مافؽ وابـ أيب ذئب ،أو بغ أمحد بـ صافح وافْسائل ،أو بغ أمحد بـ حْبؾ واحلارث ادحاشبل،
ؾٕ٘ؽ إذا اصتٌِت بذفؽ خٍت ظِٔؽ اهلالك .
وؿال اإلمام افناه ويل اهلل افدهِقي ذم ـتاب اإلٕهاف ذم أشباب االختالف «ص00ش:
وحديث خٔار ادجِس حديث صحٔح ،روي بىرق ـثرة ،وظّؾ بف ابـ ظّر وأبق هريرة مـ
افهحابة ومل ييٓر ظذ افٍَٓاء افسبًة  -ذم ادديْة -ومًاسهيؿ ؾِؿ يُقٕقا يَقفقن بف ،ؾرأى
مافؽ أن هذه ظِة ؿادحة إتٓك .
ؿِت :وما روي ظـ ابـ أيب ذئب ذم حؼ مافؽ مـ هذا افَبٔؾ ؾ٘ن مـ رد احلديث
افهحٔح « افبًٔان باخلٔارش فًدم ثبقتف ظْده أو خافٍف فدفٔؾ أؿقى مْف فديف مل يُـ مُذبا وال رادا
دا جاء ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،وؿد ترك هذا ادذهب دًارض راجح ظْده ،وهق ظّؾ
أهؾ ادديْة ؾِٔس هذا شبب افَدح ذم مافؽ بؾ هذا حتامؾ مردود ال يِتٍت إفٔف .
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وفًؾ األشتاذ افْدوي يَهد بذـر هذه األمقر ادتًَِة باألئّة ادجتٓديـ مع افدؾاع
ظْٓؿ أين أيوا مداؾع ومًدود ذم صٍقف األئّة ادجتٓديـ ذم ترك األحاديث افهحٔحة افقاردة
ذم هذا افباب ؾال فقم ظِْٔا ـام ال يالم األئّة .
ؿِت :إٔك هق مـ هذا ،ؾٓق ظامؾ إلثبات أؾُار ادًتزفة وادالحدة ؾٓق بسبب هذا افًّؾ
افَبٔح وافنْٔع مًدود ذم صٍقف أئّة افزيغ وافوالل مـ ؾرؿة مُْري األحاديث افْبقية
افؼيٍة ،مثؾ ظبد اهلل جُرافقي ،وأشِؿ جراجٍقري  ،وه شٔد أمحد خان مٗشس جامًة ظذ
ـره ،أظاذٕا اهلل مـ هٍقات هذه ادالحدة وافزٕادؿة خالف األحاديث افْبقية افهحٔحة افؼيٍة .
ؿقفف تٍرد اخلز ذم مقوع يَتيض االٕتنار يسّك صذوذا وهٔٓات أن أهتؿ أم ادٗمْغ
ريض اهلل ظْٓا بؾ أهتؿ مـ دوهنا إٔف خِط ذم َِٕف .
ؿِت :هذا افذي يَْؾ ظـ األشتاذ افْدوي ذم تًريػ افناذ هق خالف االصقفٔغ .
يَقل ابـ ـثر ذم اختهار ظِقم احلديث (ص« )50افناذش :ؿال افناؾًل :هق أن يروى
افثَة حديثا خيافػ ما روى افْاس .
وؿد حُاه احلاؾظ أبق يًذ اخلِٔع افَزويْل ظـ مجاظة مـ احلجازيغ أيوا ،ؿال :وافذي
ظِٔف حٍاظ احلديث أن افناذ ما فٔس فف إال إشْاد واحد ينذ بف ثَة أو ؽر ثَة ،ؾٔتقؿػ ؾٔام صذ بف
افثَة وال حيتج بف  ،.ويرد ما صذ بف ؽر افثَة وؿال احلاـؿ افْٔسابقري :هق افذي يٍْرد بف افثَة
وفٔس فف متابع ثؿ ؿال :ؾ٘ن افذي ؿافف افناؾًل أوال هق افهقاب :إٔف إذا روى افثَة صٔئا ؿد
خافٍف ؾٔف افْاس ؾٓق افناذ يًْل ادردود .
وراجع افُْت ظذ ـتاب ابـ افهالح «ص012ش ،وافتَٔٔد واإليواح «ص80ش .
ؿِت افذي َِٕف األشتاذ ؾًِِف ادخسع مـ ظْده ،ظذ أن هذا اخلز مل يٍْرد فذا مل حيُؿ
ظِٔف هبذه افًِة أحد مـ أئّة افًِؾ مثؾ افدارؿىْل ،وافرازي ،وأمحد ،وافبخاري ،ومسِؿ شقى
أهؾ افزيغ وافوالل مـ ادًتزفة افوافة وادالحدة وافزٕادؿة ادارؿة مـ ادذهب .
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مع أن افنذوذ ال يْاذم افهحة االصىالحٔة .
ؿال صٔخ اإلشالم ابـ حجر ذم تدريب افرواي  11-15/6بًد أن ذـر ذوط احلديث
افهحٔح :مل أر مع ذفؽ ظـ أحد مـ أئّة احلديث اصساط ٍٕل افنذوذ ادًز ظْف بادخافٍة ،وإٕام
ادقجقد مـ تكؾاهتؿ تَديؿ بًض ذفؽ ظذ بًض ذم افهحة .
وذم ـتاب اإلمام ابـ ماجة وـتابف افسْـ «ص298ش فًِالمة ادحدث افْاؿد افنٔخ ظبد
افرصٔد افًْامين ؿالٕ :امذج مـ األحاديث افناذة ذم افهحٔحغ:
وأمثِة ذفؽ مقجقد ذم افهحٔحغ وؽرمها:
 -6ؾّـ ذفؽ :أهنام أخرجا ؿهة مجؾ جابر مـ ضرق وؾٔٓا اختالف ـثر ذم مَدار افثّـ،
وذم اصساط رـقبف ،وؿد رجح افبخاري افىرق افتل ؾٔٓا االصساط ظذ ؽرها ،مع ختريج
األمريـ ،ورجح أيوا ـقن افثّـ أوؿٔة مع خترجيف ما خيافػ ذفؽ .
 -2ومـ ذفؽ :أن مسِام أخرج ؾٔف حديث مافؽ ظـ افزهري ظـ ظروة ظـ ظائنة ،ذم
االوىجاع ؿبؾ رـًتل افٍجر ،وؿد خافٍف ظامة أصحاب افزهري ،ـًّّر ،ويقٕس ،وظّرو بـ
احلارث ،واألوزاظل ،وابـ أيب ذئب ،وصًٔب ،وؽرهؿ ظـ افزهري ؾذـروا االوىجاع بًد
رـًتل افٍجر ؿبؾ صالة افهبح .
ورجع مجع مـ احلٍاظ روايتٓؿ ظذ رواية مافؽ ،ومع ذفؽ ؾِؿ يتٖخر أصحاب افهحٔح
ظـ إخراج حديث مافؽ ذم ـتبٓؿ ،وأمثِة ذفؽ ـثرة ،ؿال افنٔخ ظبد افٍتاح أبق ؽدة ذم تًَِٔف
ظِٔف :ومْٓا :ما أخرجف افبخاري ذم باب رؾع افٔديـ إذا ؿام مـ افرـًتغ  632/6مـ ضريؼ ظبد
األظذ ،ثْا ظبٔد اهلل ،ظـ ٕاؾع ،أن ابـ ظّر ـان إذا دخؾ ذم افهالة ـز ورؾع يديف ،وإذا رـع رؾع
يديف ،وإذا ؿال شّع اهلل دـ محده رؾع يديف ،وإذا ؿام مـ افرـًتغ رؾع يديده .ورؾع ذفؽ ابـ ظّر
إػ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،رواه محاد بـ شِّة ظـ أيقب ظـ ٕاؾع ظـ ابـ ظّر ظـ افْبل صذ
اهلل ظِٔف وشِؿ .
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وؿال أبق داود بًد أن أخرج هذا احلديث  :638/6افهحٔح ؿقل ابـ ظّر فٔس بّرؾقع
ؿال أبق داود :وروى بَٔة أوفف ظـ ظبٔد اهلل ،وأشْده  ،ورواه افثٍَل ظـ ظبٔد اهلل ،أو ؿٍف ظذ ابـ
ظّر ،وؿال ؾٔف :وإذا ؿام مـ افرـًتغ يرؾًٓام إػ ثدئف وهذا افهحٔح  .وؿال أبق داود :رواه
افِٔث بـ شًد ومافؽ  ،وأيقب ،وابـ جريج مقؿقؾا ،وأشْده محاد بـ شِّة وحده ظـ أيقب،
ومل يذـر أيقب ومافؽ افرؾع إذا ؿام مـ افسجدتغ ،وذـره افِٔث ذم حديثف .
ؿال ابـ جريج ؾٔف :ؿِت فْاؾع :أـان ابـ ظّر جيًؾ األوػ أرؾًٓـ؟ ؿال :ال شقاء ،ؿِت:
أذ يل ،ؾٖصار إػ افثديغ ،أو أشٍؾ مـ ذفؽ .إتٓك .
ؾيٓر هبذا أن حديث افبخاري هذا مقؿقف ظْد أيب داود ،ورؾًف ؽر صحٔح ظْده ،ألن
ظبد األظذ تٍرد مـ بغ أصحاب ظبٔد اهلل ذم رؾًف ،وخافٍف ظبد افقهاب افثٍَل وظبد اهلل بـ
إدريس ،وادًتّر بـ شِٔامن ،ؾرووه ظـ ظبٔد اهلل مقؿقؾا ظذ ابـ ظّر ،وـذا تٍرد برؾًف محاد بـ
شِّة مـ بغ أصحاب أيقب ،ـام ؿافف أبق داود ،ورواه أيوا مافؽ وافِٔث وابـ جريج ظـ ٕاؾع
مقؿقؾا ظذ ابـ ظّر .
ومْٓا :ما رواه افبخاري ذم «مْاؿب ظثامن ريض اهلل ظْفش  :522/6مـ ضريؼ أمحد بـ
صبٔب بـ شًٔد ،ظـ أبٔف ،ظـ يقٕس ،ظـ افزهري ذم ؿهة افقفٔد بـ ظَبة وؾٔٓا« :ؾجِده ثامٕغش
.
ؿال احلٍاظ :هذا وهؿ ،ؾٍل رواية مًّر ظـ افزهري ظْد افبخاري ٍٕسف :507/6
«ؾجِد افقفٔد أربًغ جِدةش ويرجح روايتف ما أخرجف مسِؿ وؽره مـ ضرق أيب شاشان ،ؿال:
صٓدت ظثامن أيت بافقفٔد ،ؾحُك افَهة ،وؾٔٓا ذـر األربًغ ،إير ؾتح افباري . 01-05/7
ومع أن رواية «افثامٕغش صاذة أدخِٓا افبخاري ذم صحٔحف .
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ومْٓا :ما أخرجف افبخاري ذم باب ؿقل اهلل تًاػ« :ؾٖن هلل مخسف وفِرشقلش :009/6
حدثْا أبق افقف ٔد ،ثْا صًبة ،ظـ شِٔامن ومْهقر وؿتادة ،شًّقا شامل بـ أيب اجلًد ،ظـ جابر بـ
ظبد اهلل ريض اهلل ظْٓام ؿال :وفد فرجؾ مْا مـ األٕهار ؽالم ؾٖراد أن يسّٔف حمّدا ....
ثؿ رواه ظـ ظّرو ،إٔا صًبة ،ظـ ؿتادة ؿال :شًّت شادا ظـ جابر  ،أراد أن يسّٔف
افَاشؿ ،ؾَال افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :شّقا باشّل ،وال تُْقا بُْٔتلش .
ؾٖخرج افبخاري افروايتغ مجًٔا ذم أن األٕهاري هؾ أراد أن يسّل ابْف حمّد ًا أو افَاشؿ،
مع أن إحدامها صاذة بال ريب المتْاع اجلّع بغ االشّغ ذم مسّك واحد .
ؾثبت مـ هذا أن احلديث مع صذوذه حسب زظّف صحٔح مَبقل ظْد مجٔع ادحدثغ ظذ
رؽؿ إٔقف ادٍسيـ .
ؿقفف :وهٔٓات أن أهتؿ أم ادٗمْغ بؾ أهتؿ مـ دوهنا ..
ؿِت :احلديث متٍؼ ظِٔف ظْد افنٔخغ ،ويقجد افتكيح مـ ؿبؾ افرواة شامظف ظـ
افسٔدة ظائنة ظْد افبخاري ،واحلديث مقصقل ؽر مَْىع .
ؿال افدراؿىْل ذم افًِؾ ( )0537يرويف هنام بـ ظروة ،واختِػ ظْف ،ؾرواه حئك
افَىان ،وافِٔث بـ شًد ،ومرجك بـ رجاء ،وأبق أشامة ،وابـ ظْٔٔة ،ومًّر ،ومحاد بـ شِّة،
وإٔس بـ ظٔاض ،ومسِّة بـ شًٔد ،وظبد اهلل بـ ّٕر ظـ هنام ظـ أبٔف ظـ ظائنة .
ورواه جْادة بـ مروان ظـ هنام ظـ ظروة مرشال ،وادتهؾ أصح .إتٓك .
ؿِت :واحلديث فف ضرق ظديدة ظـ هنام ظـ ظروة ظـ افسٔدة ظائنة ،وفف صاهد
صحٔح مـ حديث زيد بـ أرؿؿ ،ومـ حديث ابـ ظباس ظْد ابـ شًد وافبَٔٓل .
ؾبًد ما تَرر وثبت أن احلديث مقصقل صحٔح ظْد األئّة ،وؿد تداوفتف أئّة احلديث ذم
ـتبٓؿ بٖشإٔدهؿ افهحٔحة ادقصقفة ،ؾال يتٖثر باخساع هذه ادحتّالت افؤًٍة افساؿىة مـ
ؿبؾ أظداء اإلشالم وادسِّغ .
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ؿقفف شبَْل إفٔف أبق بُر اجلهاص ...
ؿِت :فًؾ األشتاذ افْدوي مل جيد ؾٔام ذهب إفٔف ؽر هذه األشامل مع تتبًف افُثر وؿد
ٕز ما يَال وإياك وصقاذ افًِامء وآرائٓا افناذة ؾ٘ن افًامؾ هبا خيرق اإلمجاع ويْحرف ظـ اجلادة
.
وإٔا أذـر بًض ادهادر افتٍسرية ادقاؾَة مع اجلّٓقر وهل ـافتايل:
 -6أذف ظذ افتٓإقي ذم بٔان افَرآن ،565/2وذم مسائؾ افسِقك (ص. )512
 -2وحمّد صٍٔع افديقبْدي ذم مًارف افَرآن . 870/8
 -0وافًالمة صبر أمحد افًثامين ذم تٍسره (. )837
 -0وحمّد ؿاشؿ افْإقٕقي ـام حُاه ظْف مقالٕا صبر أمحد افًثامين .
 -5وافَايض ثْاء اهلل اديٓري ذم تٍسره . 008/6
 -1وحمّد ذيػ اهلل ذم افتٍسر افبديع . 690/2
 -7وابـ ـثر ذم تٍسره . 570/0
 -8وافرازي ذم تٍسره . 018/02 ،121/0
 -93واألفقد ذم تٍسره . 522/65
 -63وافسٔقضل ذم أشباب افْزول (. )821
 -66وافسّرؿْدي ذم تٍسره . 527 -521/0
 -62وافهابقين ذم خمتك افتٍسر . 195/0
وؿد أمجًت األئّة ظذ هذا افَقل ؾال حاجة فْا مـ تُثر افَْقل .
ؿقفف :ؾافذي أراه أن افَهة هل ؿهة محك افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،واختِط األمر ظذ
بًض ا فرواة دون أم ادٗمْغ وؿهة احلّك هل ما رواه ابـ ظباس ؿال :اصتد احلّك برشقل اهلل
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صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾَال :إيتقين أـتب فُؿ ـتابا فـ توِقا بًده أبدا  ...وـذفؽ روت ظائنة أم
ادٗمْغ صدة مروف .إتٓك .
ؿِت هذه حماوفة أخرة مـ االشتاذ افْدوي فرد حديث افسٔدة ظائنة ريض اهلل ظْٓا ذم
افسحر بٖن ؿهة احلّك وؿهة افسحر واحدة واختِط األمر ظذ بًض افرواة دون أم ادٗمْغ .
ؿِت :هذا جٓؾ وجْقن إلثبات افٍُرة افزائٌة بّثؾ هذه ادحتّالت افًَِٔة افؤًٍة
افقاهٔة افتل مل يتابًف ظِٔٓا أحد مـ أئّة افٍـ .
وافهقاب أن افَهتان خمتٍِتان ،افَهة األوػ وهل ؿهة افسحر وؿًت بًد رجقظف مـ
احلديبٔة ذم ذي احلجة ودخؾ ادحرم مـ شْة شبع مـ اهلجرة ـام حُاه احلاؾظ ذم افٍتح 277/60
ظـ ابـ شًد ،وؿهة احلّك ؿهتف وؾاة افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وؿًت ذم افسْة احلادية ظؼ مـ
اهلجرة
وؿهة احلّك أخرجف ظبد افرزاق ( ،)9992واحلّٔدي ( ،)521وابـ شًد ،202/2
وأمحد ( ،)6905وافبخاري ( ،)0006 ،0618 ،0350ومسِؿ ( ،)23( )6107وأبق داود
( ،)0329وافْسائل ذم افُزى ( ،)5850وأبق يًذ ( ،)2039وافبَٔٓل ذم افسْـ  ،237/9وذم
افدالئؾ  ،686/7وافبٌقي ( )2755مـ ضريؼ شٍٔان بـ ظْٔٔة ظـ شِٔامن بـ أيب مسِؿ ظـ
شًٔد بـ جبر ظـ ابـ ظباس بف .
ؿقفف :يا فٔتؿ زٕٔتؿ وؿارؾتؿ ـؾ ؾاحنة وإثؿ ؿبٔح وذٕب ـبر إال افؼك ...
ؿِت :بدأ األشتاذ افْدوي مَافتف دون اخلىبة ودون افهالة ظذ افرشقل صذ اهلل ظِٔف
وشِؿ بسب افزٕا ظذ مـ يَقل بف وهق مجٓقر ادسِّغ مـ أهؾ افسْة واجلامظة ؾافسب بافزٕا يَع
مـ ضرف األشتاذ افْدوي ظذ أئّة افٍَف واحلديث وافًَٔدة وافسِقك واإلحسان :أيب حٍْٔة،
ومافؽ ،وافناؾًل ،وأمحد ،وأيب مْهقر اداتريدي ،وأيب احلسـ األصًري ،وافبخاري ،ومسِؿ،
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وأيب داود ،وافسمذي ،وافْسائل ،وابـ ماجة ،وظبد افَادر اجلٔالين ،ومًغ افديـ األمجري،
وصٓاب افديـ افسٓروردي ،وهباء افديـ افَْنبْدي وأتباظٓؿ .
بؾ افسب بافزٕا وارد ظذ مناخيف افْدويغ أيوا مثؾ اإلمام أيب احلسـ ظع افْدوي،
وافنٔخ حمّد رابع احلسْل افْدوي ،وافنٔخ حمّد واوح رصٔد افْدوي ،وافدـتقر شًٔد افرمحـ
األظيّل ،وبرهان افديـ افسْٓع ،ؾ٘هنؿ ؽر ؿائِغ بًَٔدة ادًتزفة .
وأؽرب مـ هذا أن افسب وافتّْل بافزٕا وارد ظذ أبٔؽ وأمؽ ،واألمٓات إذا ـإت مـ
افًاهرات ؾاألبْاء مـ أيـ؟ وفًؾ افسبب ذم تٌر افِقن افًِّل واألديب إػ افسب ادذـقر ما وؿع
ذم بٔئتُؿ أن افزٕا مسّقح ذم حُقمتُؿ وصًار دوفتُؿ ٕؼ هذه افٍاحنة افَبٔحة ذم افًامل ـِف
باالٕسٕت وافُتابات ،ؾاهلل حيٍظ اإلشالم وادسِّغ مـ هذه افٍحناء ما طٓر مْٓا وما بىـ .
هذا ما ـتبتف ظذ ظجؾ بىِب األخ افٍاوؾ مقالٕا إشامظٔؾ ٕاخدا مـ بريىإٔا .
راجٔا مـ افباري تًاػ أن يتَبؾ هذه اجلٓقد ذم إمخاد افٍتـ ،وافتّسؽ بام ظِٔف أهؾ افسْة
واجلامظة واالبتًاد ظـ افٍرؿة وصقاذ اآلراء افباضِة .
وصذ اهلل ظذ شٔدٕا حمّد وظذ آفف وصحبف وشِؿ تسِٔام ـثرا ـثرا .

وـتبف :فىٔػ افرمحـ افَاشّل
صباح يقم األحد 6009/8/27هـ
بُّة ادُرمة
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مقالة األستاذ حممد أكرم ندوي
بسم اهلل الرمحن الرحيم
وقال الظاملون :إن تتبعون إال رجال مسحورا
بقلم :حممد أكرم الندوي
أوكسفورد

ف شعري واقشعر جلدي من
قالوا :هل ُس ِحر النبي صىل اهلل عليه وسلم؟ قلت :لقد َق َّ
هول هذا القول وهلعه منكرا إياه إنكارا شديدا وم ستهجنا إياه ا ستهجانا عظيام .أتعلمون أين
أنتم؟ أتدرون من تتحدثون عنه؟ عن أفضللل قلا اهلل وأحبهم إليهع عن قاتم النبيو وسلليد
املرسلوع عن النبي الصادق األمو وصاحب الكتاب املبوع صىل اهلل عليه وسلم.
قالوا :فقد قيل هذا القول .قلت :يا ليتكم زنيتمع وقارفتم كل فاح شة ممقوتة وإثم قبيح
وذنب كبري إال الرشلل ع لو أتيتم ذلل لكان أقف من هذا القول البشللر املرذول الذي أجراه
ِ
مستخ ًّفا بعقولكم وساقرا من قرقكم وهوجكم.
الشيطان عىل لسانكم
قالوا :نرانا أ سأنا إليل من هذا القول جارحو م شاعر  .قلت :حا شاكم أن ت سيؤوا
إيلع ولكنكم أسللأتم إر رب العاملو ري متأدبو معه إذ نعنتم ح حبيبه وصللفوته ح ا لاع
أليس هذا القول الشللنير الردينمن جنس ما قاله الكفار واملرشللكون فرد اهلل عليهم ردا بليغا
مستفظعا صنيعهم؟ أمل تقرأوا قوله ح سورة اإلرسان ()47-48؟ "نحن أعلم بام يستمعون به
إذ ي ستمعون إليل وإذ هم نجوىع إذ يقول الظاملون إن تتبعون إال رجال م سحوراع انظر كيف
أ

رضبوا لل األمثال فضلواع فال يستطيعون سبيال" .أو مل تقرأوا قوله ح سورة الفرقان (:)8-9
" و قال ال ظاملون إن تتبعون إال رجال مسللحوراع انظر كيف رضبوا لل األم ثال فضلللوا فال
يستطيعون سبيال".
قلت :بل وقد ندد اهلل تعار بمن رمى ريه من األنبيان بالسللحرع فقال ح ذكر موسللى
عليه ال سالم" :فقال له فرعون إين ألظنل يا مو سى م سحورا" ( سورة اإلرسان )101ع وقال
ح ذكر صالح عليه السالم" :قالوا إنام أنت من املسحرين" (سورة الشعران اآلية )153ع وقال
ح ذكر شعيب عليه السالم" :قالوا إنام أنت من املسحرين" (اآلية .)185
قلت :أمل تعلموا أن اهلل وعده بحفظه وعصللمته "واهلل يعصللمل من النا "؟ أو مل
تعلموا أن اهلل ال خيلف امليعاد"؟ وهل ترون اهلل هيجر نبيه املصللطفى صللىل اهلل عليه وسلللم
يتالعب به ال شيانو املردة واملرقة الكفرة والف سقة ال سحرة؟ تعار اهلل عام يقول الظاملون علوا
كبريا.
أالتعلمون أن األفاكو الكذابو مل يعمل سللحرهم ح أب بكر وال عمر وال عثامن وال
عيلع وال سللا ر الصلحابة والتابعوع وال ح أب حنيفة والثوري واألوزاعي ومالل وابن عيينة
ومحاد بن زيد والشللافعي وأب ثور وأمحد بن حنبل والبخاري ومسلللم ومن واالهم من األ مة
األعالم؟ ثم تعمدون إر هذا النبي صللىل اهلل عليه وسلللم الذي أيده اهلل باآلياظ الظاهرة
واحلجج الباهرة والرباهو ال سافرة وال سالنو القاهرة فرتمونه بال سحر؟ أال ت ستحيون من
االفرتان عىل اهلل ورسوله واقتالق األكاذيب وإشاعة البوانيل؟
قالوا :قد اقتنعنا بام قلتع وعرفنا قبث هذا القول ودنسه مستيقنوع أفال يستلزم قولل
هذا رد حديث من ال صحيحو؟ وهو ما أقرجه ال شيخان و ريمها من نريا ه شام بن عروة
ب

عن أبيه :عن عا شة رىض اهلل عنها قالت :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم سحر
حتّى كان يرى أ نّه يأيت النّسللان وال يأتيه ّن" .قلت :أمل يرد أحاديث من الصللحيحو من هو
أفضللل مني بدرجاظ؟ قالوا :ا تنا بأمثلة .قلت :أمل يرد أبو حنيفة ومالل وأصللحاهبام حديث
"البيعان با يار ما مل يتفرقا"؟ أو مل يرد أبو حنيفة وأصحابه حديث "املرصاة"؟ أو مل يرد مالل
وال شافعي وأمحد بن حنيبل وأ صحاهبم حديث تزوج النبي صىل اهلل عليه و سلم وهو حمرم"؟
ح أمثلة كثرية يطول ذكرها.
قالوا :لعلهم فعلوا ذلل ري متعمدين وال منتبهو إر شناعة ما أقدموا عليه .قلت :بل
فعلوا ذ لل متع مدينع ونبههم ريهم عىل ذ لل فلم حيفلوا .قالوا :ا ت نا بم ثال .ق لت :قال
الذهبي ح ترمجة اإلمام ابن أب ذ ب من سللري أعالم النبالن" :قال أمحد بن حنبل :بلغ ابن أب
ذ ب أن مالكا مل يأقذ بحديث " البيعان با يار "فقال :يستتابع فإن تابع وإال رضبت عنقه.
ثم قال أمحد :هو أورع وأقول باحلا من مالل .
قالوا :أال ترى أن هلؤالن األ مة األعالم تأويال سلللا غا حمتمال ح رد األ حاد يث
ال صحيحة؟ قلت :نوبى لكم إذ تأدبتم مر األ مةع وهذه هي سنة العلامن املتقو الورعوع وما
أحسللن ما قاله احلاف شللمس الدين الذهبي بعد نقل كالم اإلمام أمحد ح قصللة ابن أب ذ ب:
" لو كان ور عا كام ينبغيع ملا قال هذا الكالم القبيح ح حا إ مام عظيمع فام لل إنام مل يع مل
بظاهر احلديثع ألنه رآه منسللوقا .وقيل :عمل به ومحل قوله "حتى يتفرقا " عىل التلف
باإلجياب والقبولع فاملل ح هذا احلديثع وح كل حديثع له أجر وال بدع فإن أصللاب ازداد
أجرا آقرع وإنام يرى السيف عىل من أقطأ ح اجتهاده احلرورية".

ظ

قالوا :أعجبنا إحسللانل الظن باأل مة األعالمع فأين أنت منهمع ولقد رددظ حديثا
صللحيحا وليس لل تأويل سللا غ؟ قلت :ال تعجلوا عيلع واسللمعوا كالمي ح ذلل احلديث
مفصال:
األول :لو كان السحر استمر بالنبي صىل اهلل عليه وسلم ستة أشهر  -كام ورد ح بعض
نرق احلديث  -النترش ا رب بو قاصة املسلمو وعامتهمع وألصاهبم قلا شديد واضطراب
ري هوع ولبذلوا كل جهد ح دوا ه وعالجهع وقد كان إذا أصابه مرض استشار األنبانع فلم
يرو هذا ا رب  -ر م ت ضافر الدواعي إر ا ستفا ضته  -من نريا صحيح إال عن عا شة أم
املؤمنو ريض اهلل عنهاع وتفرد ا رب ح مو ضر يقت يض االنت شار ي سمى شذوذاع وهيهاظ أن
أهتم أم املؤمنو ريض اهلل عنهاع بل أهتم من دوهنا أنه قلط ح نقله كام سيأيت.
الثاين :لو بلغ به السلحر إر أنه كان يرى أنه يأيت النسلان وال يأتيهنع ألهم ذلل نسلانه
كلهن باذالظ م ساعيهن ح ك شف ال رض عنه و ساهراظ عليه الليايلع وهن عاقالظ ناهراظ
ناصلحاظ لهع ومن يشلل ح حب أم سللمةع وحفصلة وميمونة وأم حبيبة و ريهن ريض اهلل
عنهن له صىل اهلل عليه وسلمع ومل يؤثر عنهن ما يدل عىل يشن من قصة السحرع وهذا ما يزيد
ا رب شذوذا.
الثالث :لو عمل فيه السللحر كام نع عليه هذا ا رب وكام قال راويه اإلمام سللفيان بن
عيينة" :وهذا أشد ما يكون من السحر" لكان أثر ذلل السحر ظاهرا ح أمور أقرىع ومل ينقل
يشن من ذللع وهذا كذلل يزيد ا رب شذوذا.
الرابر :وأ رب من ذلل كله أن يسللكت أعدان اإلسللالم وقاصللة اليهود وهم معه ح
املدينة عن تداول هذا ا رب فيام بينهم ونرشه بو كافة العربع وهم يرتبصون به الدوا رع ومثل
ث

هذا أكرب دل يل هلم عىل ما زعموا من بطالن الوحي و كذب الرسلللا لةع ولو حدث يشن من
السحر الستغلوه لرتويج دعايتهم الكاذبة استغالال.
ا امس :أن نريا شفا ه من أثر ال سحر فيه رابة شديدة ونكارةع فلم تنفعه نهارته
وال صلواته وال قرانته لكتاب اهلل وال أدعيتهع بل الذي أزال عنه أثر سحر لبيد بن األعصم هو
من قبيل ما يروجه السللحرة املشللعوذونع ولو كان سللحر لبيد عىل ما وصللف لعاد إليه لبيد
وألقفاه ح مكان ري ذلل املكان.
ال ساد  :أن هذا احلديث يعارض ما نع عليه القرآن الكريم من ع صمة النبي صىل
اهلل عليه وسلم.
السابر :أنه يعارض إنكار اهلل تعار عىل الظاملو الذين رموه بالسحر.
الثامن :أنه يزرع الريبة ح القلوب ح شأن الوحيع ويفتح بابا واسعا للتشكيل ح أمور
كثرية من الدين.
فالذي أراه أن القصللة هي قصللة محى النبي صللىل اهلل عليه وسلللمع واقتلط األمر عىل
بعض الرواة دون أم املؤمنو ريض اهلل عنهاع وقصللة احلمى هي ما رواه ابن عبا
عنهاع قال :يوم ا ميس وما يوم ا ميس اشتد برسول اهلل صليوسلمه

ريض اهلل

وجعه فقال ا توين

أكتب لكم كتابا لن تضلللوا بعده أبدا فتنازعوا وال ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما شللأنه أهجر
اسللتفهموه فذهبوا يردون عليه فقال دعوين فالذي أنا فيه قري مما تدعوين إليه .وكذلل روظ
عا شة أم املؤمنو ريض اهلل عنها شدة مرضه.

ج

قالوا :هل سبقل إر إنكار سحر النبي صىل اهلل عليه و سلم أحد ري املعتزلة؟ قلت:
حسللبي اهلل وكتابهع أو ليس من الواجب أن نؤمن بخرب اهلل تعار وحده "ومن أصللدق من اهلل
قيال"؟ وهل حيتاج اهلل إر شهادةع "قل أي يشن أكرب شهادة قل اهلل شهيد بيني وبينكم"؟ أو
ليس القرآن هو السللند؟ أو حيتاج القرآن إر سللندع وهو الكتاب العزيز املهيمن الذي ال يأتيه
البانل من بو يديه وال من قلفهع تنزيل من حكيم محيد"؟
قالوا :وددنا لو ذكرظ لنا من سللبقل إر هذا القول .قلت :إين ملا وددتم ملن الكارهوع
وأقول مكرها :سبقني إليه أبو بكر اجل صاص الرازي (ظ 370هلللل)ع واأل ستاذ حممد عبدهع
واإلمام عبد احلميد الفراهيع والعالمة ر شيد ر ضاع وال شيخ مجال الدين القا سميع واأل ستاذ
أمو أحسللن اإلصللالحيع وآقرون معهمع قال اجلصللاص ح أحكام القرآن " :58/1وقد
أجازوا من فعل السللاحر ما هو أنم من هذا وأفظرع وذلل أهنم زعموا أن النبي عليه السللالم
سحرع وأن السحر عمل فيه  ...ومثل هذه األقبار من وضر امللحدين تلعبا باحلشو الطغام".
وقال األستاذ حممد عبده" :وال خيفى أن تأثري السحر ىف نفسه عليه السالم حتى يصل به األمر
إر أن يظن أنه يفعل الشىن وهو ال يفعله ليس من قبيل تأثري األمراض ىف األبدان وال من قبيل
عروض السللهو والنسلليان ىف بعض األمور العاديه بل هو ما ل بالعقلع آقذ بالروح وهو ممّا
يصللدق قول املرشللكو فيه " إن تتبعون إالّ رج ً
ال مسللحورا " وليس السللحر عندهم إالّ َمن
قولِط ىف عقله ُ
يوحى إليهع
وحى إليه وهو ال َ
وق ِّيل له أن شيئ ًا يقر وهو ال يقر ف ُيخ َيل إليه أنه ُي َ
وقد ذهب كثري من املقلدين الذين ال يعقلون ما النبوةع وما جيب هلا بأن ا رب بتأثري السللحر ىف
صح ويلزم اإلعتقاد فيه وأن عدم الت صديا به من بِدَ ع املبتدعو ألنه رضب
نف سه ال رشيفه قد ّ
بصحة ِ
من رضوب انكار السحر وقد جان القرآن ِ
السحر !! انظر كيف ينقلب الدين الصحيح
ّ
ح

واحلا الرصيح ىف نظر املق ِّلد بدعه! َحيتَج بالقرآن عىل ثبوظ ِ
السحر و ُي ْع ِرض عن القرآن ىف نفيه
ْ ّ
لل ِسحر وعدّ ه ِمن افرتان امل رشكو عليه و ُي َؤول ىف هذا وال ِ
يؤول ىف تلل  ..مر أن الذى ق صده
املرشكون ظاهر الهنم كانوا يقولون أن الشيطان يالبسه صىل اهلل عليه وسلم ومالبسة الشيطان
ِ
ِ
ِ
ب ار لبيد فإنه قد قالط
عندهم من السحر ورضب من رضوبه وهو بعينه أثر السحر الذى نُس َ
عقله وإدراكه ىف زعمهم  .وأ ّما احلديث عىل فرض صللحته فهو آحادع واآلحاد ال يؤقذ به ىف
باب العقا دع ِ
وع صمة النبى من تأثري ال ِسحر ىف عقيله عقيده من العقا د ال يؤقذ ىف نفيها عنه
إالّ باليقو وال جيوز أن يؤقذ فيها بالظن واملظنون والذى جيب اإلعتقاد به أن القرآن مقطوع
به وأنه كتاب اهلل بالتواتر عن املع صوم فهو الذى جيب اإلعتقاد بام يثبته وعدم اإلعتقاد بام ينفيه
السحر عن نفسه حيث نسب القول بإثباظ حصول ِ
وقد جان ينفى ِ
السحر ايل املرشكو أعدا ه
ووبخهم عىل زعمهم هذا  ..إذ ًا  ..هو ليس بم سحور صىل اهلل عىل حممد صىل اهلل عليه و سلم
ِ
ب اجلهاهل  ..وما أشدّ قطره عىل من يظن أنه ُحي ّبه ".
أرض ا ُملح ّ
ما َ ُّ
قالوا :إنل تنسب إر احلديث وأهله ثم تنكر حديثا من أحاديث الصحيحو .قلت :إن
رد حديث أو أحاديث من الصللحيحو إذا كان لوجه سللا غ ال خيرج املرن من احلديث وأهلهع
وقد رد شيخنا حممد يونس اجلونفوري رمحه اهلل تعار حديث نول آدم وأنه كان ستو ذراعاع
وهو من هو ح حب احلديث والعناية بهع وما أحسللن ما قاله الشلليخ مجال الدين القاسللمي ح
تفسريه املسمى حماسن التأويل وهو ينفي السحر عن النبي صىل اهلل عليه وسلم" :وال رابة ح
أن ال يقبل هذا ا رب ملا برهن عليهع وإن كان خمرج ًا ح الصللحاحع وذلل ألنه ليس كل خمرج
فيها سامل ًا من القدح والنقد سند ًا أو معنى كام يعرفه الراسخون".

خ

قالوا :أال ترى أن هياب النا

الصحيحو؟ قلت :بىلع وجيب عىل املسلمو أن يعظموا

الكتابو وهيابومها هيبةع ولكن ال ينبغي أن نغايل فيهام ونقدمهام عىل كتاب اهلل تعار.
قالوا :قد عرفنا خمرج قولل وعلمنا أن لل وجها سا غا فيام ذهبت إليهع ولكن نكره أن
يتعرض لل اجلهال والسللفهان من النا

بالطعن والوقوع فيلع قلت :ال هيمنكم أمريع فام

أسعدين أن تكون نفيس فدان لعرض النبي صىل اهلل عليه وسلم وآله وصحبه وسا ر أوليان اهلل
الصاحلوع ونعم ما قاله حسان بن ثابت ريض اهلل عنه:
قلقت مربنا من كل عيب
كأنل قد قلقت كام تشان
فإن أب ووالده وعريض
لعرض حممد منكم وقان
وأحسن منل مل تر قط عيني
وأمجل منل مل تلد النسان
وما أحسن ما قاله بعضهم:
رما الظاملون ِ
وزرا
كذب ًا ُ
فقالوا عليل ساحر ًا ومسحورا
هذا ضالل واضح ىف فِكرهم
رس لل من اهلل معصوما
فأنت ُم َ
د

فهؤالن ظاملون فال عللجب
ففكرهم أعمى وعملهم مبتورا
مؤمن باهلل ِ
ٍ
موحدا
العجب ىف
أ ّما َ
َش ِهد لل مللُحمد ًا ومللحللمللودا؟
قال بقوهلم ورما بظلمهم
فالظلم ِمنّا فقد اختذنا القرآن مهجورا

ذ

