
Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities Volume 21, No2, 2021  

395 

Hadith “the Magic on the Messenger Peace Be 

upon Him" Study، Analysis، and Guidance 
Mohammed Kamel Asad Abdelhadi 

Faculty of Educational Sciences 

Al-Quds Open University 

mabdelhadi@qou.edu 

 

Received :10/06/2020 Accepted :11/10/2020 

Abstract: 

This study deals with one hadith of which called the problematic hadiths. Thus, this analytical study is to answer 

the problems relating to this Hadith، by focusing on the text of the hadith (Matin), in addition to the presentation and 

discussion of the scholars opinions as they differed and varied. This study is classified within the science of 

problematic hadiths "hadiths that are not easy to most of the people and need more clarifications”. This study also 

shows that، understanding any hadith and defining its meaning and eliminating its problem should be in the context 

of the trait of the Prophet humanity، may God’s prayers and peace be upon him. 
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"ر رسول هللا صلى هللا عليه وسلمِسح  حديث "  

وتحليل وتوجيهدراسة    
 محمد كامل أسعد عبد الهادي

 كلية العلوم التربوية

 ةجامعة القدس المفتوح
mabdelhadi@qou.edu 

 
 11/10/2020البحث قبول  10/06/2020البحث  استالم

 الملخص
كيز على من خالل التر  عليه،فكانت هذه الدراسة التحليلية لإلجابة على اإلشكاالت الواردة  شكلة،الم  تناول هذا البحث دراسة حديث من األحاديث 

أن هذه الدراسة تصنف ضمن علم "مشكل الحديث" الذي ب وتباينت، علًماومن خالل عرض أقوال العلماء ومناقشتها إذ قد اختلفت  الحديث،دراسة متن 
ب أن وإزالة اإلشكال عنه يج ،وتحديد معناه ،وكذلك فقد أظهرت هذه الدراسة أن فهم أي حديث الناس،يبحث في األحاديث التي أ شكلت على بعض 

 البشرية. -صلى هللا عليه وسلم-يكون في إطار صفة النبي 
 .األنبياء الحديث، عصمةكل مش ،السحرالمفتاحية: الكلمات 

 :المقدمة

شرور  ونعوذ باهلل من ونستعينه ونستغفره،نحمده  هلل،ن الحمد إ
لل فال ومن يض له،من يهده هللا فال مضل  أعمالنا،نفسنا ومن سيئات أ

ا دً ن محمأشهد أو  له،ال هللا وحده ال شريك إ إله وأشهد أال له،هادي 
  ورسوله.عبده 
  بعد:ما أ
والنيل  ،خر للطعن فيهان السنة النبوية تتعرض بين الحين واآلإف
ا ى موجهً خر أوتارة  للسند،ا فيكون تارة موجهً  الطعن،ويتنوع هذا  منها،

 ن حديثأومن خالل دراستنا في كتب مشكل الحديث وجدنا  للمتن،
ت حاديث التي تعرضمن األ( سحر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)

يرّد  نأبل وصل الحد بالبعض  الشبهات،ثارة إللطعن والتشكيك و 
 رجاه،أخمام مسلم قد مام البخاري واإلن اإلأولم يشفع للحديث  الحديث،

دراسة ن يقوم بأى الباحث أوعليه فقد ر  الصحة.على مراتب أ نه في أو 
ذا الوارد على ه شكالستاالبهدف إزالة  ،هذا الحديث دراسة تحليلية

يث من أن هذا الحد بعضهموإزالة اللبس والوهم الذي وقع عند  ،الحديث
وهو  ،أو يتعارض مع عصمة نبينا صلى هللا عليه وسلم ،مخالف للقرآن

نف من ص ،يجد في حدود علمألم  ينأل ،غير مسبوق  بحث ،علمأ وهللا 
شرو  وكتب ولكن تناولته كتب ال ، بالشكل المطرو ا مستقاًل تصنيفً  هفي

نه أليه إشارة مر الذي تجدر اإلولكن األ ،يجازالمشكل بشيء من اإل
هم هذه الدراسات: أ ولعل  ،توجد دراسات عديدة عن السحر بشكل عام

 ،دهمأبراهيم كمال إللدكتور  ،"السنةو ن آالقر "السحر والسحرة من منظار 
صلى -ذ لم يتناول الباحث حادثة سحر النبي إ ،دكتوراه  أطروحةوهي 

م يتكلم ول ،نما استدل بالحديث على وقوع السحرإو  ،-هللا عليه وسلم
 ""حقيقة السحر وحكمه الثانية:عن الحديث بحرف واحد. والدراسة 

وهو بحث محكم نشرته مجلة  دي،األحمللدكتور عبد هللا بن عيسى 
-ولم يتطرق لحادثة سحر النبي  ،ه1436 ،(5)عدد جامعة طيبة 

وحكمه مع  )السحر حقيقته :وكذلك كتابانهائيًّا.  -صلى هللا عليه وسلم
)مقاييس و ،(ري سحر النبي صلى هللا عليه وسلممناقشة شبهات منك

ه الثاني ضت لكتابوقد عر  ،وكالهما للدكتور مسفر الدميني ،نقد المتن(
في المبحث الثالث عند الكالم على موقف العلماء من الحديث. وكذلك 

ر يث الصحيحين( للدكتو دحا: )المعارضات الفكرية المعاصرة ألكتاب
 (حديث سحر النبي صلى هللا عليه وسلم: )ومقالة ،محمد فريد الزيروخ

الباحث  اتفقن ، وهذه الكتب والمقاالت وإدلبيتور صال  الدين اإلكللد
، إال أنه اختلف معها في جوانب أخرى من معها في بعض الجوانب

  مختصر. وبنحو   ،حاطة بجميع جوانب الموضوعحيث اإل
  اآلتي:قد جاءت خطة البحث على النحو و 

  .هم النتائجأ وخاتمة تضمنت  ،احثمبثالثة و  ،مقدمة
 .، وآثارهوحكمه ،وأنواعه ،: تعريف السحرولالمبحث ال 

ثة وفيه ثال ،ودراسة اروايات الحديث تخريجً  :الثانيبحث الم
  مطالب:

  عنها.حديث عائشة رضي هللا  :الولالمطلب 
 أرقم.حديث زيد بن  :الثانيالمطلب 
 عباس.حديث ابن  :الثالثالمطلب 
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مواقف ، و االستشكال والشبهات الواردة على الحديث :لثالمبحث الثا
 :العلماء وفيه مطلبان

 .كال والشبهات الواردة على الحديث: االستشولال المطلب 
 .قدون ،وتحليل ،دراسة ،مواقف العلماء من الحديث: المطلب الثاني

 النتائج.هم أ  توقد تضمن :الخاتمة
  :تعريف السحر وأنواعه وحكمه وآثاره

كأن ف ،: صرف الشيء عن حقيقته إلى غيرهالسحر في اللغة
وخيل الشيء على غير  ،لحقالساحر لما أرى الباطل في صورة ا

 .(29)قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه ،حقيقته
يفان: األول: قال الفخر الرازي: : له تعر السحر في االصطالح

خيل ويت ،بمعنى سببهالسحر في عرف الشرع مختص في كل أمر "
م يقيد ومتى أطلق ول ،ويجري مجرى التمويه والخداع ،على غير حقيقته

 ".(17)أفاد ذم فاعله
َقى وكالم يتكلم به ، أو كتبهأو ي الساحر، الثاني: السحر ع َقٌد ور 

اشرة أو عقله من غير مب ،أو قلبه ،يؤثر في بدن المسحور يعمل شيًئا
 .(32)له

واختالف التعريفين مرده أن كالم كل منهما قائم على  ،قلت
فتعريف ابن قدامة قائم على أن للسحر  ،مذهب يختلف عن اآلخر

 .زي قائم على أن السحر خداع وتخييلتعريف الراو  ،حقيقة
الراغب: والسحر قال قال ابن حجر في الفتح: ": أنواع السحر

ومنه سحرت الصبي خادعته  ،: أحدها ما لطف ودقيقع على عدة معان
ه ما يفعله ومن ،الثاني ما يقع بخداع وتخيالت ال حقيقة لهاو واستملته. 

ل  إ  ﴿ :يتعاطاه بخفة يدها المشعوذ من صرف األبصار عمّ  ن ي َخيَّ َلْيه  م 
ْم َأنََّها َتْسَعى   ْحر ه  الثالث ما يحصل بمعاونة الشياطين و (. 66)طه: ﴾س 

لَ ك نَّ وَ ﴿ تعالى:وإلى ذلك اإلشارة بقوله  ،بضرب من التقرب إليهم
ْحرَ  وَن النَّاَس السّ  وا ي َعلّ م  يَن َكَفر  َياط  بع ما الراأما . (102)البقرة: ﴾الشَّ

 ".(26)واستنزال روحانياتها بزعمهم... ،يحصل بمخاطبة الكواكب
  السحر:حكم 

وهو من الكبائر  ،عمل السحر حرام" قال اإلمام النووي:
 ".  (12)باإلجماع

 اقال ابن قدامة: "فإن تعلم السحر وتعليمه حرام ال نعلم فيه خالفً 
 .  "(32)بين أهل العلم

                                                      

 

 
 كما كنوا  بالبرءكنوا بالطب عن السحر تفاؤالً  ،مطبوب أي مسحور ،

 . بالسليم عن اللديغ
 هي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح الم شاطة :

 . (24)بالمشط

 :آثار السحر
د جمل القرآن مفاس، وقد أمدمرة على الفرد والمجتمعللسحر آثار 

 ،ء وزوجهوالتفريق بين المر  ،وذكر مقدمتها الكفر باهلل سبحانه ،السحر
ْن َأَحد  َحتَّى  ﴿: خال الضرر على العباد. قال تعالىوإد  َوَما ي َعلّ َمان  م 

َما مَ  َيق واَل إ نََّما َنْحن  ف ْتَنٌة َفاَل َتْكف ْر  ْنه  وَن م  ق وَن ب ه  َبْيَن اْلَمْرء  َفَيَتَعلَّم  ا ي َفرّ 
نْ  ه  َوَما ه م ب َضارّ يَن ب ه  م  . (16)(102)البقرة: ﴾...َأَحد  إ الَّ ب إ ْذن  ّللاَّ   َوَزْوج 

وسحر  ،وسحر المرض ،ومن آثار السحر ومفاسده سحر الجنون 
 .ليل في ذلك يطو والتفص ،، وسحر الهواتفوسحر الخمول ،التهيج

 :ودراسةروايات الحديث تخريج 
ر والرد نكان اإلألى إنوه أ ،قبل البدء في تخريج روايات الحديث

لن  ولهذا متنه،بل وقع من جهة  ،جهة سندهلهذا الحديث لم يقع من 
 يح،صحن الحديث أل صحته،ثبات إو ألحديث الطرق ة تتجه الدراس

بالقدر  الإولن نتوسع  الصحيح،ولى من مراتب بل هو في المرتبة األ
ستشكال زالة االإالقائم على  البحث،الذي ي سّلط لنا الضوء على موضوع 

 الحديث.الوارد على 
 :حديث عائشة رضي هللا عنها

 ،(28)وابن ماجه ،(13)ومسلم ،(5)خرجه كل من البخاري أ 
ونصه من رواية عائشة رضي هللا  وغيرهم. (25)وابن حبان ،(27)حمدأو 

  اآلتي: وعلى النح للبخاري، ا، واللفظعنه
َريق، من بني رجلٌ  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  َسَحَر رسولَ "  ز 

 -ه وسلمصلى هللا علي-حتى كان رسول هللا  األعصم،يقال له لبيد بن 
و أذا كان ذات يوم إحتى  فعله،نه كان يفعل الشيء وما أليه إيخيل 

هللا  نأشعرت أيا عائشة  قال:لكنه دعا ودعا ثم  عندي،ذات ليلة وهو 
 رأسي،د حدهما عنأفقعد  رجالن،تاني أ فيه،استفتيته  ما فتاني فيأ

فقال:  الرجل؟ما وجع  لصاحبه:حدهما أفقال رجلي، خر عند واآل
قال: في أي شيء؟  ،عصمقال: من طبه؟ قال: لبيد بن األ ،مطبوب

ين هو؟ قال: أقال: و  ،لة ذكرنخ وجف طلع ،شاطةقال: في مشط وم  
اس من في ن -صلى هللا عليه وسلم-تاها رسول هللا أف ،في بئر ذروان

ن رؤوس أوك ،يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناءصحابه فجاء فقال: "أ
قد  فال استخرجته؟ قال:أقلت: يا رسول هللا  ،نخلها رؤوس الشياطين

 ". فدفنت مر بهاأف ،اشرًّ ثير على الناس فيه أن أفكرهت  ،عافاني هللا
يعد في  المحدثين،هل الصنعة من أ وهذا الحديث بمقاييس 

  الصحيح.االولى من مراتب  ةالمرتب

 فّ  طلع  .(24)وهو الغشاء الذي يكون فوقه ،الجف: وعاء الطلع ،ج 
 (12)بستان بني زريق: هو بئر بالمدينة في بئر ذروان. 
 (12)النقاعة بضم النون الماء الذي يبتقع فيه الحناء ،نقاعة الحناء. 
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 :رقمأحديث زيد بن 
 ،(19)والطبراني ،(27)حمدأو  ،(34)وابن سعد ،(11)خرجه النسائيأ 

 تي: واللفظ للنسائي على النحو اآل ،رقمأونصه من رواية زيد بن 
اشتكى ف اليهود،من  رجلٌ  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  سحر رسولَ  

 سحرك،  من اليهودن رجاًل إ فقال:تاه جبريل عليه السالم أف ا،أيامً لذلك 
ليه صلى هللا ع-رسل رسول هللا أف وكذا،ا في بئر كذا عقد لك عقدً 

 -يه وسلمصلى هللا عل-فقام رسول هللا  بها،فاستخرجوها فجيء  -وسلم
 ه في وجههآ وال ر  اليهودي،فما ذكر ذلك لذلك  عقال،نما نشط من أك

 “.قط 
 ،(10)وقدد صحح الشيخ األلباني هذه الرواية في صحيح سنن النسائي

 . (27)كما صححه الشيخ أحمد شاكر في كالمه على مسند أحمد
 عنهما: حديث ابن عباس رضي هللا 

 ونصه من رواية ،(4)والبيهقي في الدالئل ،(34)خرجه ابن سعدأ
 واللفظ البن سعد. ،ابن عباس

طعام خذ عن النساء والأو  ،مرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"
حدهما أ فجلس ،فهبط عليه ملكان وهو بين النائم واليقظان ،والشراب

قال  ؟ما شكوه حدهما لصاحبه:أثم قال  ،خر عند رجليهواآل ،سهأعند ر 
قال:  ،عصم اليهوديأ قال: لبيد بن  ،. قال: ومن فعلهيعني سحر ،طبّ 

بئر  قال: في ؟ين وضعهاأقال: ف ،قال: في طلعة ؟ففي أي شيء جعله
 ،صخرةوترفع ال ،قال: تنز  البئر ؟قال فما شفاؤه ،ذروان تحت صخرة

 عليه صلى هللا-فبعث نبي هللا  ،وارتفع الملكان ،وتستخرج الطلعة
 ،كير تيا الأن يأمرهما أف ،وعمار -رضي هللا عنه-لى علي إ -وسلم

ها ثم رفعا فنزحا ،نه خضب بالحناءأتياها وماؤها كأف ،فيفعال الذي سمع
ونزلت هاتان  ،حدى عشرة عقدةإذا بها إف ،خرجا طلعةأالصخرة ف
ْل أَع وذ  ب َربّ  اْلَفَلق  ﴿السورتان:  ْل أَع وذ  ب َربّ  النَّاس  ﴿و ،(1الفلق:) ﴾ق   ﴾ق 

ية انحلت آ أكلما قر  -وسلمصلى هللا عليه -فجعل رسول هللا  (1الناس:)
 -لمصلى هللا عليه وس-وانتشر نبي هللا  ،حتى انحلت العقد ،عقدة

 ."والشراب ،والطعام ،للنساء
 ،(26)سناد الحديث ضعيف جداإن أوقد وضح الحافظ ابن حجر 

 وهو محمد بن ،وقال محقق دالئل النبوة: ضعيف لضعف أحد رواته
ا،حديث ابن عباس ب. ف(4)السائب الكلبي  يلكن ف إسناديه ضعيف جدًّ

 ألصله.ما قدمناه من أحاديث صحيحة تشهد 
 :االستشكال والشبهات الواردة على الحديث ومواقف العلماء

 :الحديثستشكال والشبهات الواردة على الا
 دة،عيرادهم شبهات بإوذلك  ،ستشكل بعض العلماء هذا الحديثا

 باآلتي:وقد تمثلت 
ويشك ويقد   ،مقام النبوةخذ بالحديث يحط من . األ1

 ،ليهإن من يصاب بالسحر تتغير نظرة الناس وذلك أل ؛(38()17)فيها

يتصرف  نأوال يستبعدون  ،ويخشون منه ،ا من المجانينويعدونه قريبً 
 .(21()20)لهقخبله وقلة ع على حيالهم تصرفات تدل

َن ا﴿. المراد بالعصمة في قوله تعالى: 2 م َك م   ﴾اس  لنَّ َوّللاَّ  َيْعص 
ف و يضعأ ،دية رسالته كالقتلأمما يمنع الرسول من ت ،(67المائدة:)

 ،تهامه بما ال يليق به من النقائصاويصرف الناس عنه ك ،نهاأمن ش
ة والختلطت المعجز  ،مره على الناسأن يصاب بالسحر لهان أولو جاز 

وانعدمت  ،كل ما جاء به ووقع الشك في ،وانتفى دليل الرسالة ،بالسحر
ن يخيل أنه يحتمل عليه في هذه الحال أل ،الثقة بما شرعه من الشرائع

ليه وما إ نه يوحىأو  ،وليس ثم ما يراه  ،ن يرى جبريل عليه السالمأليه إ
 . (38()23)ليه بشيءإيوحى 

نه أب -صلى هللا عليه وسلم-. ذم هللا تعالى من وصف نبيه 3
ال َمسْ إ ْذ َيق ول  الظَّا﴿فقال: ،رجل مسحور وَن إ ال َرج  وًرا ل م وَن إ ْن َتتَّب ع  ح 

وَن َسب يالً  يع  سراء )اإل ﴾* انظ ْر َكْيَف َضَرب وا َلَك اأْلَْمَثاَل َفَضلُّوا َفاَل َيْسَتط 
ذم  امل -صلى هللا عليه وسلم-ن يسحر النبي أفلو جاز  ،(47-48

ولما عد ذلك من باب الظلم  ،"رجل مسحور" :هللا تعالى قولهم
 .(23)والضالل
 ،شريةروا  البقوى األأ -صلى هللا عليه وسلم-ن رو  النبي إ. 4

ضعف أو همته رو  أن تتسلط على روحه أوال يعقل  ،على الهممأ وهمته 
النفوس و  ،ن السحر يؤثر في القلوب الضعيفةأحيث من المعلوم  ،منها

ومن ال  ،لتوكل والتوحيدومن ضعف حظه من الدين وا ،الشهوانية
ق ن يلحأولهذا ال يعقل  ،التعوذاتو ذكار والدعوات نصيب له من األ

كن وهو الذي لم ي ،شيء من السحر -صلى هللا عليه وسلم-بالنبي 
حتى تتورم  ويصلي بالليل ،وتنام عينه وال ينام قلبه ،يغفل عن ذكر هللا

  .(23)قدماه
 ،وهؤالء ال يسلطون على رسل هللا ،ن السحر عمل الشيطانإ. 5

ْلَطانٌ ﴿ لقوله تعالى: ْم س  ي َلْيَس َلَك َعَلْيه  َباد   (42لحجر:)ا ﴾إ نَّ ع 

(3()4()33) . 
 مرأحاد ال يؤخذ بها في حاديث اآلأو  ،حادآن الحديث خبر إ. 6

 .(23)عتقادصول االأحاديث في خذ باألن التواتر شرط لألأل ،العقيدة
 .(6)وغيرهم نه من وضع الملحدينألن الحديث باطل إ.7

حول  اا وحديثً ثيرت قديمً أشكاالت والشبهات التي هم اإلأ هذه 
  اآلتي.تم مناقشتها والرد عليها في المبحث توسوف  الحديث،

  :مواقف العلماء من الحديث
 -مصلى هللا عليه وسل-لة سحر النبي أختلف العلماء في مسا

 مذهبين:على 
تعرض  -صلى هللا عليه وسلم-ن النبي أ الول:المذهب 

 وله،قا في و تخليطً أ عقله،نه لم يوجب له خلال في أغير  للسحر،
ومن  المذهب،ا هذا ا وحديثً يد جماعة من العلماء قديمً أوكذلك وقد 

  ذلك:قوال الواردة في األ
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كثر أتفق اوقد  موجودة،ثابت وحقيقته  السحر" الخطابي: قال
نبياء ثباته ... واألإمن العرب والفرس والهند وبعض الروم على  األمم،

عراض والعلل ما يجوز على يجوز عليهم من األ عليهم،صلوات هللا 
مر الدين الذي أما خصهم هللا به من العصمة في  ال فيإغيرهم 

ي ا فقادحً  ذكرنا،.... فلم يكن شيء مما  به،وبعثهم  له،رصدهم أ
ما ما يتعلق أامتحان وابتالء .... ف نما هوإو  فضيلتهم،لا وال دافعً  نبوتهم،

 سوحر  ،بالنبوة فقد عصمه هللا في ذلك -صلى هللا عليه وسلم-مره أمن 
ه يفعل نأليه من إنما كان يخيل وإ ،ن يلحقه الفساد والتبديلأوحيه 

 اذإ ،صرةأهله قيتان إوفي  ،امر النساء خصوًص أ في ،الشيء وال يفعله
ذا وه ،مر الدين والنبوةأدون ما سواه من  ،عنهن بالسحرخذ أكان قد 

َما َما ي َفرّ ق ونَ ﴿من جملة ما تضمنه قوله تعالى:  ْنه   ب ه  َبْيَن َفَيَتَعلَّم وَن م 
ه ذن مما لحقه من السحر إفال ضرر  ،(102: )البقرة ﴾  اْلَمْرء  َوَزْوج 

والحمد هلل  ،صابه منه على دينه وشريعتهأما  وال نقص في ،على نبوته
  (7)على ذلك"

  المازري:وقال 
ط من نه يحأ فزعم آخر،نكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب أوقد "

وهذا الذي  بالشرع،ن تجويزه يمنع الثقة أو  فيها،منصب النبوة ويشكك 
ن الدالئل القطعية قد قامت على صدقه أل باطل،ادعاه هؤالء المبتدعة 

 تبليغ،بالما يتعلق  وعصمته في وصحته، وسلم،صلى هللا عليه 
ما ما أف باطل.وتجويز ما قام الدليل بخالفه  بذلك،والمعجزة شاهدة 

 من ضاًل وال كان مف ،مور الدنيا التي لم يبعث بسببهاأيتعلق ببعض 
طء زوجاته نه و أليه إن يخيل أفغير بعيد  ،وهو مما يعرض للبشر ،جلهاأ

يله في المنام فال يبعد تخ نسان مثل هذاوقد يتخيل اإل ،وليس بواطئ
  ."(8)وال حقيقة له ،في اليقظة

  عياض:وقال القاضي 
 يعني –تجوز عليه  ،وعارض من العلل ،مراض" السحر مرض من األ

ال يقد  و  ،مراض مما ال ينكرنواع األأك –النبي صلى هللا عليه وسلم 
نه فعل أليه إنه كان يخيل أما ما ورد أو  ،في نبوته صلى هللا عليه وسلم

فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من  ،الشيء وال يفعله
ته من لقيام الدليل على عصم ،و يقد  في صدقهأ ،و شريعتهأتبليغه 

بعث التي لم ي ،مر دنياهأما يجوز طروؤه عليه في  نما هذا فيإو  ،هذا
 ،بشرفات كسائر الوهو فيها عرضة لآل ،جلهاأوال فضل من  ،بسببها

 مورها ما ال حقيقة له ثم ينجلي عنه كماأليه من إن يخيل أفغير بعيد 
 ."(37)كان

  القرطبي:وقال 
 ،والغضب ،المواآل ،مراضفيجوز عليهم من األ ،من البشر األنبياء

 ،وغير ذلك ما يجوز على البشر ،والعين ،والسحر ،والحجز ،والضجر
 ،لكنهم معصومون عما يناقض داللة المعجزة من معرفة هللا تعالى

 وعن هذا المعنى عبر هللا ،والصدق والعصمة عن الغلط في التبليغ

ْثل ك ْم ي وَحى  إ َليَّ ﴿تعالى بقوله:  ْل إ نََّما َأَنا َبَشٌر مّ  من  ،(110)الكهف: ﴾ق 
ة: ومن حيث الخاصة النبوي ،حيث البشرية يجوز عليه ما يجوز عليهم

ن بصره ما زاغ وال أعلى بوهو الذي شهد له العلي األ ،متاز عنهما
نه ما أو  ،ن قوله وحي يوحىأوب ،ىأن فؤاده ما كذب ما ر أوب ،طغى

 ."(15)ينطق عن الهوى 
  الجوزية:ابن قيم  وقال

 ال جوارحه،وظاهر  ،نما هو في جسدهإ" وكان غاية هذا السحر فيه 
 ،يان النساءتإليه من إولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يخيل  ،بهلقعقله و 

 ألمراض،اومثل هذا قد يحدث من بعض  ،نه خيال ال حقيقة لهأبل يعلم 
  ."(31)علمأ وهللا 

 العزيز:مير عبد أوقال د. 
 ،جوارحهو نما تسلط على جسد النبي صلى هللا عليه وسلم إن السحر إ

 حساسات النبي البدنية الإن أومعلوم  ،ال على عقله وقلبه واعتقاده
توي مور الدنيا التي يسأمر من أنها أل ؛يفترق فيها عن غيره من الناس

رب ن يقع عليه ضأعجب  الناس، فالالحال فيها عند النبي وغيره من 
جهازه  وليس على ،حساساته الجسديةإو أفيؤثر في جوارحه  ،من السحر

  ."(1)و الروحيأالذهني 
رحمه –مام البخاري ن اإلأ القول؛هذا الملحظ ويعزز هذا  ومما يؤكد

-ي صاب النبأن ما أليدلل على  الطب،خرج الحديث في كتاب أ –هللا
عراض التي تعتري نما هو عرض من األإ -صلى هللا عليه وسلم

  ونفسه.وتصيبه في جسده  اإلنسان،
سحر  -صلى هللا عليه وسلم-ن النبي أن ما روي من أ الثاني:المذهب 

  وغيرهم. بل هو من وضع الملحدين ،باطل ال يصح
ومحمد  الجصاص،بو بكر أثر بمذهبهم أوت، (17)وهذا مذهب المعتزلة

الدكتور و  ،والشيخ علي حسب هللا ،والقاسمي رضا،ومحمد رشيد  ،عبده
  ذلك.قوالهم الواردة في أوسوف نذكر  الدميني.مسفر 

ن أو  ،سحر -هللا عليه وسلمصلى -ن النبي أزعموا قال الجصاص: "
ا تلعبً  ،خبار من وضع الملحدينالسحر عمل فيه ... ومثل هذه األ

ياء عليهم نبمعجزات األ الطإبلى القول بإا لهم واستدراجً  ،بالحشو الطغام
 ،السحرة وعمل ،نبياءنه ال فرق بين معجزات األأو  ،والقد  فيها ،السالم

 ."(6)ن جميعه من نوع واحدأو 
  عبده:خ محمد وقال الشي

ه لبيد سحر  -صلى هللا عليه وسلم-ن النبي أحاديث أوقد رووا هاهنا "
حاد ال يؤخذ بها واآل ،حادآعصم ... فعلى فرض صحته هو بن األا

 ثير السحر في عقله عقيدة منأوعصمة النبي من ت ،في باب العقائد
خذ فيها ن يؤ أوال يجوز  ،ال باليقينإال يؤخذ في نفيها عنه  ،العقائد

 ."(2)ن هللا عصمه منهأل ،ن يصيبهأبالظن ... ولكن من المحال 
  رضا:وقال الشيخ محمد رشيد 
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نه كيد وأ ا،واقعً ن السحر تخييل لما ليس أن الكريم آقال فقد نص القر "
تعالى على  وقال هللا ،والخوارق ال تكون بالتعلم ا،تعلمًّ نه يتعلم أو  ومكر،

ْحر   َما﴿ :لسان كليمه موسى ْئت م ب ه  السّ  ل   ج  َ َسي ْبط  تعالى وقال  ،﴾ه  إ نَّ ّللاَّ
يكون السحر  نأفتعين  ،﴾ِلُيِحقَّ اْلَحقَّ َوُيْبِطَل اْلَباِطلَ ﴿ :خرى أية آفي 

  ."(39)ا الحقً باطاًل 
 القاسمي:وقال 

ا في ن كان مخرجً إو  ،يقبل هذا الخبر لما برهن عليه أاّل وال غرابة في "
ا دً ا من القد  والنقد سننه ليس كل مخرج فيها سالمً وذلك أل ،الصحا 

ن حاد من المناقشة في خبر اآلأعلى  ،و معنى كما يعرفه الراسخون أ
 ."(14)عهد الصحابة

  هللا:وقال الشيخ علي حسب 
خبار ألها ك -وسلمصلى هللا عليه -حاديث الواردة في سحر النبي واأل"

ذا كانت صحة إو  اليقينية،دلة ال تقوى على معارضة هذه األ آحاد،
قل أين ي النار أف أحدهما،سانيدها تجلعنا بين نارين ال مفر من اقتحام أ

رد ما دل عليه الكتاب والعقل من عصمة الرسول أ ؟المً أيسر أو أ ا،إحراقً 
اد حم رد خبر اآلأ الرسالة؟وسمو منصب  -صلى هللا عليه وسلم-

  ."(23)خبار ما فيها من احتمالوفي األ ؟لهالمعارض 
  الدميني:وقال الدكتور مسفر 

بين و  والتدليس،حد رواة الحديث بالغلط أما اتهام إ أمرين؛فنحن بين "
ن أ شك ال نفعل؟فماذا  بالسحر، -صلى هللا عليه وسلم-اتهام النبي 

 لىص-صونا لرسول هللا  -عندي-ولى سناد هو األحد رجال اإلأاتهام 
جتهاد لال مرأومهما يكن فهذا  ،ا مسحورً ن نجعله رجاًل أ -هللا عليه وسلم

باب سواأل ،ما دامت النية صادقة ،ن شاء هللاإجور أوالكل م ،فيه مجال
 ."(21)عصمنا هللا من الزلل ،متوفرة

 :مناقشة الشبهات الواردة في ضوء معنى الحديث
دلة والشبهات التي تمسك بها من رّد عمال النظر في األإ  عند

نا معأذا إو  االحتمال،ساس أنها تقوم على العقل وعلى أنجد  الحديث،
 زال،قد  شكالن اإلألفاظ الحديث في جميع رواياته نجد أملنا أالفكر وت

  ا.بعضحمد رحمه هللا يفسر بعضه أمام ن الحديث كما يقول اإلأل
 لى هللا عليه وسلم لمن النبي صأ. في الحديث ما يدل على 1

 تعالى نه دعا هللاأبدليل  ،ولم يفقد وعيه ،يتغير عقله بسبب السحر
 و ذاتأذا كان ذات يوم إكما جاء في الحديث "حتى  ،وشدد في دعائه

وبعدها  ،"(13)ثم دعا ثم دعا -صلى هللا عليه وسلم-ليلة دعا رسول هللا 
". (5)؟يهفتاني فيما استفتيته فأن هللا قد أعلمت أ قال لعائشة: "يا عائشة 

  وء.بسوما يخص النبوة لم يمس  يتأثر،ن الوحي لم أوهذا يدل على 
مر حيث كان األ ،و التبليغأن السحر لم يؤثر على الرسالة إ. 2

صلى هللا -حتى كان رسول هللا جاء في الحديث " وقد ،في دائرة التخّيل
وهذا التخّيل كان  ،"(5)علهنه يفعل الشيء وما فأليه إيخّيل  -عليه وسلم

ة ما نيحيث ورد في رواية سفيان بن عي ،في الجانب البشري والدنيوي 

تي أنه يأ"حتى كان يرى  وهو قول عائشة رضي هللا عنها: ،يبين حدوده
 وفيها: "لبث رسول هللا ،ةينوفي رواية ابن عي ،"(35()5)تيهنأالنساء وال ي

 ،"(5)تيأال يهله و أ تي أنه يأليه إكذا وكذا يخيل  -صلى هللا عليه وسلم-
ول هللا لبث رس" ة وفيها:نوورد في رواية معمر ما يوافق رواية ابن عيي

ومما  ،"(27)تييأتي وال أنه يأشهر يرى أستة  -صلى هللا عليه وسلم-
 -المعليه الصالة والس-تيان نسائه إمر أا بن التخيل كان خاصًّ أيؤيد 

 ق عائشة رضي هللا عنها.ن رواية الحديث اشتهرت من طريأ
 ،ليغو التبأن السحر لم يؤثر على الرسالة أوبخصوص حقيقة 

 ومون فيمعص ،نبياء صلوات هللا عليهم األ" مام ابن تيمية:فقد قال اإل
ولهذا  ،مةوفي تبليغ رساالته باتفاق األ ،ما يخبرون به عن هللا سبحانه

 ،يبلغونه عن هللاوالعصمة مما وقال: " ،"وتوهأيمان بكل ما وجب اإل
 ."(36)باتفاق المسلمين أفال يستقر في ذلك خط ،ثابتة

 نا فقد عافاني هللاأما أقول النبي صلى هللا عليه وسلم: ". 3
مر ال يتعلق وال يخص النبوة ن األأهذا دليل على  وفي ،"(5)وشفاني
صلى هللا -حيث دعا رسول هللا  ،نما يخص الجانب البشري إو  ،والتبليغ
ودعا فاستجاب هللا دعاءه وشفاه وعافاه. واستدل ابن  -سلمعليه و 
ه كان صابأن الذي أعلى  ،"نا فقد شفاني هللاأما أفبقوله: " (26)القصار

 من جنس المرض. 
 نه منأو  ،ن الحديث مكذوب وباطلأما يتعلق بدعواهم  . في4

مام مسلم واإل ،مام البخاري ن اإلأنه يرّد عليه إف الملحدين وغيرهم.وضع 
  الصحة.على مراتب أ فهو في  إخراجه،قد اتفقا على 

 ،ديثهل العلم بالحأ هذا الحديث ثابت عند قال ابن قيم الجوزية: "
لى كثير وقد اعتاض ع ،ال يختلفون في صحته ،متلقى بالقبول بينهم

 ."(30)قابلوه بالتكذيبنكار و شد اإلأنكروه أو  ،هل الكالم وغيرهمأ من 
صحاب الصحيحين على تصحيح هذا أد اتفق ق" ا:يًض أوقال 

ة والقص ،هل الحديث بكلمة واحدةأ حد من أولم يتكلم فيه  ،الحديث
وهؤالء  ،هاءوالفق ،والتاريخ ،والحديث ،والسنن ،هل التفسيرأ مشهورة عند 

  ."(30)يامه من المتكلمينأحوال رسول هللا و أعلم بأ 
حاد ال تقبل حاديث اآلأو  آحاد،ن الحديث حديث أ. دعواهم ب5

 ،هل العلمأ قوال أن الصحيح من أنه يرّد عليه إف االعتقادية.في المسائل 
ل كما تقبل في المسائ ،عتقادحاد تقبل في مسائل االحاديث اآلن األأ

 . (3)يقتوا بدليل يدل على صحة التفر ألم ي ،والذين فرقوا بينهما ،يةملالع
يه هللا عل ن تجويز السحر على رسول هللا صلىأدعاؤهم ا. 6

 -ه وسلمصلى هللا علي-ن رسول هللا أفي  المشركين،يصدق قول  وسلم،
َن ِإال ِإْذ َيُقوُل الظَّاِلُموَن ِإْن َتتَِّبُعو﴿ تعالى:واستدلوا بقوله  ،مسحور

 (47)االسراء: ﴾َرُجال َمْسُحوًرا
ية وهذه اآل ،ن قصة السحر وقعت في المدينةأويرّد على ذلك ب

ن أا فمن المعلوم يقينً  ،ية ما جاء في الحديثوليس مراد اآل ،مكية
ن النبي أثبته الحديث من أثبات ما إ ،ن ال يريدون بقولهم هذايالمشرك
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دركه أثم  ،وناله بعض التغير ،ا ماسحر وقتً  -صلى هللا عليه وسلم-
ء من ذلك ليه شيإن يصل أوحفظ وحيه ودينه من  ،هللا تعالى بالشفاء

ليه صلى هللا ع-ن الرسول أوهو  ،خرآا نما يريدون شيئً إو  ،التغيير
من النبوة  ن ما يدعيهأو  ،مرهأوالتبس عليه  ،قد اختلط عليه عقله -وسلم

ولذلك قالوا عنه   ،وصادر عن الجنون  ،والوحي كله ناشئ عن السحر
ير الناس عنه دعاء تنفرادوا بهذا االأو  ،(14)الدخان :  ﴾ُمَعلٌَّم مَّْجُنونٌ ﴿

ال  ،من بما دل عليه الحديثآوعلى هذا فمن  ،وعن تصديقه واتباعه
ن أل ؛يةا للمشركين ما حكى هللا عنهم في اآلن يكون مصدقً أيلزم البتة 

  .(30()22()18()17)يةن في اآلو ما دل عليه الحديث ليس هو ما عناه المشرك
ديث ثيرت حول حأشكاالت التي برز الشبهات واإلأوبعد مناقشة 

نقول  –سحر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم –عائشة رضي هللا عنها 
تفق ن الحديث مأو  البتة.ن هذه الشبهات لم تقد  في صحة الحديث إ

و الطعن أه لى ردإوال سبيل  العلم،هل أ متلقى بالقبول عند  ،على صحته
لى عو  ،شكاالت قائمة على العقلإثير من شبهات و أويبقى ما  فيه،

  لم.وأععلى أ هذا وهللا تعالى  ،برزهاأجبنا عن أوقد  ،حتمالساس االأ
 :الخاتمة

 هم النتائج على النحوأ نتهاء من البحث يمكن استخالص بعد اال
  اآلتي:

تنافى وال ي ا،ومتنً ا ن الحديث حديث صحيح سندً أ. بين البحث 1
ال يخل و  وسلم،معناه مع موضوع العصمة الخاص به صلى هللا عليه 

  السالم.و كما ال يضر بمعجزاته عليه الصالة  تعالى،بالتبليغ عن هللا 
 صلى هللا-ن السحر الذي تعرض له النبي أظهر البحث أ. 2

ة عليه الصال-عراض التي لحقت ببدنه عرض من األ -عليه وسلم
ريته ظهار بشإ المختلفة،عراض صابته باألإن الحكمة من أو  -والسالم

  ها.عليكيد أوالت
وهو ما يعزز  المشكلة،حاديث همية دراسة األأ ظهر البحث أ. 3

ومدى اهتمامهم بالدفاع والذود عن سنته صلى هللا  ،مة بعلمائهاثقة األ
 وسلم.عليه 

عليه  صلى هللا-ن السحر الذي تعرض له النبي أكد البحث أ. 4
  قلبه.لم يؤثر البتة على عقله وال  -وسلم

خرج الحديث أمام البخاري عندما إلظهر البحث عبقرية اأ. 5
صلى هللا عليه -صاب النبي أن ما أليدلل على  ؛في كتاب الطب

 نسان وتصيبهعراض التي تعتري اإلال عرض من األإما هو  -وسلم
  ونفسه.في جسده 

 شبهةال دفع في ومقارنتها،همية جمع الروايات أ ظهر البحث أ. 6
 شكال. زالة اإلإو 

 ن.العالمين الحمد هلل رب أخر دعوانا آو  ،علمأ وهذا وهللا تعالى 
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