
 

 

     



 

 

 

 هذا الكتاب 

حياول هذا الكتاب أن يكشف بعض املؤامرات التي حيكت لالنحراف     

والتي أمرنا بأن نقتدي هبا ونجعلها    بالصورة املقدسة اجلميلة لرسول اهلل  

 مثلنا األعىل. 

  ذلك أنه تسلل إىل تراثنا، وخاصة كتب احلديث ما جيعل من رسول اهلل    

شخصا خمتلفا متاما عن الشخص الذي صوره القرآن الكريم، وصورته السنة  

 النبوية الصحيحة. 

وقد قام هبذه الوظيفة التشوهيية اخلطرية أصحاب القلوب املريضة، الذين ذكر    

، وبني مواقفهم املختلفة من    القرآن الكريم وجودهم يف عهد رسول اهلل 

احلقائق واملعجزات الباهرات التي كانوا يروهنا رأي العني.. لكنهم لسقمهم ال  

يبرصوهنا، ألن عيوهنم املمتلئة بالعمش، وأنوفهم املزكومة حتول بينهم وبني  

 إدراك احلقائق كام هي. 

قد زال  واملشكلة التي حصلت بعد ذلك هي تصورنا أن هذا الصنف من الناس   

.. ومن هذه الثغرة األمنية اخلطرية تسلل هؤالء  بمجرد وفاة رسول اهلل 

ليشوهوا املعاين السامية للدين، فيحولوا سامحته عنفا، وسالمه حربا، وصفاءه  

كدورة، وسعيه لتحقيق كل القيم النبيلة إىل سعي حلرهبا والتنفري منها، وقد أعاهنم  

 . شف خططهم، وحيذر من مؤامراهتم عىل ذلك انقطاع الوحي الذي كان يك 
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 دعاء 

يا منبع األنوار القدسية، واحلقائق .. إليك يا سيدي يا رسول اهلل 

. نمد العلوية .. يا مرشق احلكمة العلمية والعملية .. يا رمحة اهلل للعاملني.

يا من جعلك اهلل  إىل اهلل ..نسألك ونتوسل بك أيدينا خاضعني متذللني، 

أن تأخذ بأيدينا لتخرجنا  ..بابا من أبواب لطفه، وعينا من عيون رمحته 

من أوهام السنة املذهبية، لتزج بنا يف بحار أنوار السنة النبوية، فنعرفك 

تدعونا إىل املحبة حق معرفتك، ونقدرك حق قدرك، ونلتزم بسنتك التي 

، نسبت إليك زورا وهبتاناوالسالم والتسامح، ونبتعد عن السنة التي 

والتي تدعو إىل البغض والعنف واإلرهاب.. حتى نلقاك يا رسول اهلل 

 رشيفة املقدسة رشبة من كوثر احلقائقالوأنت راض عنا، لتسقينا بيدك 

 ال نظمأ بعدها أبدا. األزلية
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 مقدمة 

لب  من أخطر أنواع القلوب التي حدثنا القرآن الكريم عنها )القلب املريض(، وهو ق

يمزجها بأهوائه  كسائر القلوب، لكنه ال يستقبلها كام هي يف الواقع، بل  يستقبل احلقائق

 وأمراضه ونفسه، فلذلك يعرب عنها إذا ما أتيح له ذلك بلغة مريضة سقيمة ممتلئة بالكدورة. 

، وبني  وقد ذكر القرآن الكريم وجود هذا الصنف من القلوب يف عهد رسول اهلل 

ة من احلقائق واملعجزات الباهرات التي كانوا يروهنا رأي العني.. لكنهم  مواقفهم املختلف

لسقمهم ال يبرصوهنا، ألن عيوهنم املمتلئة بالعمش، وأنوفهم املزكومة حتول بينهم وبني إدراك 

 احلقائق كام هي، كام قال املتنبي:  

الال جَيْد ُمّرًا بِه املَاَء      وَمْن َيُك ذا َفٍم ُمرٍّ َمِريضٍ   الزُّ

ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره القرآن الكريم من موقف أصحاب هذه القلوب من تنزل  

ُكْم    ﴿السور القرآنية املمتلئة باملعاين السامية، قال تعاىل:   َوإَِذا َما ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة َفِمنُْهْم َمْن َيُقوُل َأيُّ

ِذيَن آَمُن  ا الَّ وَن ) َزاَدْتُه َهِذِه إِياَمًنا َفَأمَّ ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم  124وا َفَزاَدهْتُْم إِياَمًنا َوُهْم َيْسَتْبرِشُ ا الَّ ( َوَأمَّ

 [ 125،  124]التوبة:    ﴾(125َمَرٌض َفَزاَدهْتُْم ِرْجًسا إِىَل ِرْجِسِهْم َوَماُتوا َوُهْم َكافُِروَن ) 

قبال، فأما فالسورة املنزلة واحدة.. ولكنها ختتلف يف استقباهلا بحسب جهاز االست

املؤمنون الطاهرون أصحاب القلوب السامية النقية فتزيدهم تلك السورة إيامنا، وتعرج هبم يف  

.. بينام تنزل بأصحاب القلوب املريضة إىل الدركات السفىل،  ىل آفاق الروح، ليصحبوا املأل األع

 وتزيدهم رجسا إىل رجسهم. 

نزل عىل الزهور الطيبة زادها طيبا،   وهي يف ذلك مثل املطر النازل من السامء، فإنه إذا

ومأل األجواء من حوهلا بعبقها اجلميل، لكنه إذا ما نزل عىل املستنقعات مأل األجواء من حوهلا  

 برائحتها الكرهية. 

ومثل ذلك ما أخرب به القرآن الكريم عن املواقف املختلفة من عدد املالئكة املوكلني  
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بجهنم، والذي وجد قبوال وطمأنينة من املؤمنني، ووجد شكا وريبة من الكافرين ومن 

هَتُْم  َوَما َجَعْلنَا َأْصَحاَب النَّاِر إِالَّ َماَلئَِكًة َوَما َجَعْلنَ﴿أصحاب القلوب املريضة، قال تعاىل:   ا ِعدَّ

ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َوَيْزَداَد الَِّذيَن آَمنُوا إِياَمًنا َواَل  ِذيَن   إِالَّ فِْتنًَة لِلَِّذيَن َكَفُروا لَِيْسَتْيِقَن الَّ َيْرَتاَب الَّ

ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َواْلَكافُِرونَ   َماَذا َأَراَد اهللَُّ هِبََذا َمثاًَل  ُأوُتوا اْلكَِتاَب َواملُْْؤِمنُوَن َولَِيُقوَل الَّ

َرى َكَذلَِك ُيِضلُّ اهللَُّ َمْن َيَشاُء َوهَيِْدي َمْن َيَشاُء َوَما َيْعَلُم ُجنُوَد َربَِّك إِالَّ ُهَو َوَما ِهَي إِالَّ ِذكْ 

 [ 31]املدثر:    ﴾لِْلَبرَشِ 

هذه األنواع من   مع  والقرآن الكريم يرسم لنا صورا كثرية عن معاناة رسول  اهلل 

القلوب، ومن ذلك مواقفهم يف صد اهلجومات التي كان يتعرض هلا املسلمون كل حني من 

ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض ُيَساِرُعوَن فِيِهْم َيُقوُلوَن َنْخَشى َأْن  طرف أعدائهم،   قال تعاىل: ﴿ َفََتَى الَّ

وا يِف َأْنُفِسِهْم َناِدِمنَي  ُتِصيَبنَا َدائَِرٌة َفَعَسى اهللَُّ َأْن َيْأِِتَ   بِاْلَفْتِح َأْو َأْمٍر ِمْن ِعنِْدِه َفُيْصبُِحوا َعىَل َما َأََسُّ

 [ 52﴾ ]املائدة: 

قد يكون ما ذكرناه هنا من املتفق عليه بني املسلمني مجيعا، لكن املشكلة هي تصورنا أن  

ته مبارشة ـ كام ينص  .. فبعد وفا هذا الصنف من الناس قد زال بمجرد وفاة رسول اهلل 

بالعدالة..   أصحاب السنة املذهبية ـ حتول الناس بجميع أصنافهم إىل مؤمنني طيبني ممتلئني 

ولذلك يمكننا أن نأخذ الدين والقرآن واهلدي اإلهلي من أي كان من دون أن نعرضه عىل 

 احلقائق السامية الناصعة التي جاء الدين للدعوة إليها عمال واعتقادا. 

تسلل أصحاب القلوب املريضة ليشوهوا املعاين   ه الثغرة األمنية اخلطريةومن هذ

السامية للدين، فيحولوا سامحته عنفا، وسالمه حربا، وصفاءه كدورة، وسعيه لتحقيق كل  

القيم النبيلة إىل سعي حلرهبا والتنفري منها، وقد أعاهنم عىل ذلك انقطاع الوحي الذي كان 

 راهتم. يكشف خططهم، وحيذر من مؤام

وقد أشار القرآن الكريم إىل الدور الذي يقوم به أمثال هؤالء يف حتريف الدين انطالقا  
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َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل َواَل َنبِيٍّ إِالَّ إَِذا مَتَنَّى َأْلَقى  ﴿من مصادره املقدسة، فقال: 

ْيَطاُن يِف ُأْمنِيَّتِِه َفَينَْسُخ اهللَُّ َما  ْيَطاُن ُثمَّ حُيْكُِم اهللَُّ آَياتِِه َواهللَُّ َعلِيٌم َحكِيٌم )  الشَّ ( لَِيْجَعَل  52ُيْلِقي الشَّ

ْيَطاُن فِْتنًَة لِلَِّذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة ُقُلوهُبُْم َوإِنَّ الظَّاملنَِِي َلِفي ِش  َقاٍق َبِعيٍد  َما ُيْلِقي الشَّ

ُه احْلَقُّ ِمْن َربَِّك َفُيْؤِمُنوا بِِه َفُتْخبَِت َلُه ُقُلوهُبُْم َوإِنَّ اهللََّ هَلَاِد  ( َولَِيْعَلَم الَّ 53) ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َأنَّ

اٍط ُمْسَتِقيٍم ) ِذيَن آَمُنوا إىَِل ِِصَ اَعةُ 54الَّ ِذيَن َكَفُروا يِف ِمْرَيٍة ِمنُْه َحتَّى َتْأتَِيُهُم السَّ   ( َواَل َيَزاُل الَّ

 [ 55 -  52]احلج:   ﴾(55َبْغَتًة َأْو َيْأتَِيُهْم َعَذاُب َيْوٍم َعِقيٍم ) 

فهذه اآليات الكريمة ـ والتي طال معناها التحريف هي األخرى ـ تبني أن الشياطني  

يستعينون بأصحاب القلوب املريضة لتحريف الوحي اإلهلي عن مقاصده السامية، لكن الذين 

 يف وجه هذه القلوب، والتحريفات التي جاءت هبا.  أوتوا العلم يقفون باملرصاد

أن نكشف بعض  يف هذا الكتاب انطالقا من هذه املعاين نحاول ـ ببعض اجلرأة ـ 

والتي أمرنا بأن  املؤامرات التي حيكت لالنحراف بالصورة املقدسة اجلميلة لرسول اهلل 

 نقتدي هبا ونجعلها مثلنا األعىل.

شخصا خمتلفا   فقد تسلل إىل تراثنا وخاصة كتب احلديث ما جيعل من رسول اهلل 

 ية الصحيحة. متاما عن الشخص الذي صوره القرآن الكريم، وصورته السنة النبو

ولذلك نحن ال ننكر بعض ما ورد يف السنة كام يدعي املرجفون، وإنام نقارن ما ورد يف  

 السنة بام ورد يف القرآن الكريم.. فإن وافقته، فبها، وإال رضبنا هبا عرض اجلدار. 

بل إننا ال نكتفي بعرضها عىل القرآن الكريم فقط، بل نعرضها عىل السنن النبوية  

 تي هي أكثر صحة، وحمل اتفاق من األمة مجيعا. األخرى.. وال 

وما نفعله يف هذه املجال هو نفس ما يفعله الفقهاء عند تعارض النصوص، فريجحون  

ما دلت عليه األدلة القطعية عىل ما دلت عليه األدلة الظنية، حتى لو كان الدليل الذي يردونه 

 لسنة. حديثا يف البخاري أو يف مسلم أو يف غريمها من مصادر ا
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ـ   وقد رضب مجال الدين القاسمي ـ يف تربيره النتقاده الشديد حلديث سحر النبي  

اإلمام  السلف الذين يعتمدهم أصحاب السنة املذهبية، فنقل عن فعل األمثلة عىل ذلك من 

ما من أحد من الصحابة إال وقد رّد خرب الواحد. كرّد عيّل خرب  ) يف )املستصفى(: قوله الغزايل 

ان األشجعي يف قصة )بروع بنت واشق( وقد ظهر منه أنه كان حيلف عىل احلديث. وكرّد  أيب سن

عائشة خرب ابن عمر يف تعذيب امليت ببكاء أهله عليه. وظهر من عمر هنيه أليب موسى وأيب  

 (1) (هريرة عن احلديث

كانت  الصواب أن من رّد اخلرب الصحيح كام ): قوله ابن تيمية يف )املسّودة(ونقل عن 

الصحابة ترده، العتقاده غلط الناقل أو كذبه، العتقاد الراّد أن الدليل قد دل عىل أن الرسول  

وإن مل يكن اعتقاده مطابقا، فقد رّد غري واحد من  ، فإن هذا ال يكفر وال يفسق ،ال يقول هذا 

   (2) (الصحابة غري واحد من األخبار التي هي صحيحة عند أهل احلديث

 ( وال يضلل جاحد اآلحاد):  قوله  الفناري يف )فصول البدائع(  العالمة  ونقل عن

وإنام توسعت يف نقوهلا ألين    ، معروفة يف األصول   واملسألة ثم قال تعقيبا عىل ذلك كله: )

فعلمت أن  ،رأيت من متعصبة أهل الرأي من أكرب رد خرب رواه مثل البخاري، وضلل منكره 

هبه. كام رأيت عن الفناري. ثم قلت: العهد هذا من اجلهل بفن األصول، ال بل بأصول مذ

فمتى   ،بأهل الرأي أن ال يقيموا للبخاري وزنا. وقد ردوا املئني من مروياته بالتأويل والنسخ

   (3)(صادقوه حتى يضللوا من رّد خربا فيه؟ 

البخاري  احلديث الذي رواه عىل ذلك موقف اإلمام مالك من الواضحة ومن األمثلة 

قال: )البيعان باخليار ما مل يتفرقا، فإن صدقا وبينا   حزام أن رسول اهلل    ومسلم عن حكيم بن

 

 . 578/ 9 :حماسن التأويل  ( 1)

 . 578/ 9: حماسن التأويل   ( 2)

 . 578/ 9 :حماسن التأويل  ( 3)
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 بورك هلام يف بيعهام، وإن كتام وكذبا حمقت بركة بيعهام( 

أن لكل من املتبايعني حق إمضاء العقد أو إلغائه ماداما مل  والذي يدل بصيغة قطعية عىل  

 يتفرقا باألبدان.

روى البيهقي عن عبد اهلل بن عمر قال:  وقد ورد ما يؤكد هذا من السنن األخرى، فقد 

بعت من أمري املؤمنني عثامن ماالً بالوادي بامل له بخيرب، فلام تبايعنا رجعت عىل عقبي حتى  )

 ( خرجت من بيته خشية أن يردين البيع، وكانت السنة أن املتبايعني باخليار حتى يتفرقا 

. لكن اإلمام مالك خالف  مجاهري العلامء من الصحابة والتابعني. هذا  إىلذهب وقد 

 أن له  ذكر  ملا  أنه -  املدينة علامء كبار من وهو –أيب ذئب  ابن نقل عنذلك، ورد احلديث حتى 

  (1) (وإال رضبت عنقه، فإن تاب، يستتاب): قال  ،به  يعمل  مل مالكا 

هو أورع وأقول باحلق  ):  أيب ذئب  عن ابن  نفسه حيث قال أمحد  بل أكد موقفه هذا اإلمام  

 (2) من مالك( 

لكن مع ذلك نجد العلامء مجيعا يعتذرون ملالك، ويقفون منه موقفا طيبا، بل يربرون  

 . قوله

الوارد يف   زالوا يأخذون بقوله يف املسألة، وال يأخذون باحلديث واملالكية إىل اآلن ال

 البخاري ومسلم.  يصحيح

ـ   مع أي ناقد أوصله الدليل إىل خالف ما يف كتب احلديث هتشددـ مع الذهبي بل إن 

قفه من ابن أيب ذئب:  ويعتذر ملالك، ويرد عىل الناقدين له، ويقول يف رده عىل اإلمام أمحد، وم 

عظيم، فاملك إنام مل يعمل بظاهر  لو كان ورعا كام ينبغي، ملا قال هذا الكالم القبيح يف حق إمام  )

ومحل قوله: حتى يتفرقا، عىل التلفظ باإلجياب  ، احلديث، ألنه رآه منسوخا، وقيل:عمل به
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والقبول، فاملك يف هذا احلديث، ويف كل حديث له أجر والبد، فإن أصاب ازداد أجرا آخر،  

األقران بعضهم يف   وإنام يرى السيف عىل من أخطأ يف اجتهاده احلرورية، وبكل حال فكالم

بعض ال يعول عىل كثري منه، فال نقصت جاللة مالك بقول ابن أيب ذئب فيه، والضعف العلامء  

 (1)  ابن أيب ذئب بمقالته هذه، بل مها عاملا املدينة يف زماهنام(

وهذا الذي قاله الذهبي طيب جدا، ودليل عىل روح التسامح مع اخلالف، لكن ليته  

 أو مع القيم النبيلة التي جاء هبا.  ، مع كل منكر حلديث ال يرى انسجامه مع الدينهذا عمم  

ولذلك ندعو احلريصني عىل السنة املطهرة أال يتشنجوا عندما نرد حديثا يف البخاري أو  

ا، ألن أصحاهبا ـ أوال ـ مل ينزلوها منزلة كتاب اهلل من حيث العصمة  يف مسلم أو يف غريمه

ـ ثانيا ـ نحن ال نرفض بعض ما فيها لذاته، وإنام نرفضه لعدم انسجامه  و والقبول املطلق، 

 وتوافقه مع نصوص أكثر صحة، وأعىل مرتبة، وأوهلا القرآن الكريم. 

حتى لو كان ذلك عىل حساب    ونحن نستغرب من الذي يعتذر ملالك وجيتهد يف نرصته 

ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ويف قضية فرعية جدا، ومع ذلك يتشنج، بل يرمي بالكفرة 

، وتنسخ تلك الصورة اجلميلة  ل والزندقة من يرد بعض األحاديث التي تشوه صورة رسو

 عىل صحتها. التي صوره هبا  القرآن الكريم، وصورته هبا الكثري من األحاديث النبوية املتفق 

ونحب يف هذا املحل أيضا أن ننكر نكريا شديدا عىل من يتجرأ عىل كتب احلديث  

البخاري ومسلم وسنن الَتمذي والنسائي وابن ماجة   يبمدارسها املختلفة .. كصحيح

،  لكلينيليف األصول والفروع وغريها من كتب احلديث يف املدرسة السنية.. أو كتاب الكايف 

وغريها  .. للشيخ الصدوق من ال حيرضه الفقيه ، أو لطوس واالستبصار ل هتذيب األحكام أو 

 يف املدرسة اإلباضية.  الربيع بن حبيبمن كتب احلديث يف املدرسة الشيعية.. أو مسند 

فكتب احلديث هي املحال التي مجع فيها احلديث بصحيحه وضعيفه وموضوعه،  
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ولذلك من اخلطأ الكبري أن نسب مصدرا كامال للحديث بسبب بعض األحاديث املردودة  

أن  فيه.. بل لو مل يصح من كتاب كامل إال حديث واحد لكان من األدب مع رسول اهلل 

 نحَتم ذلك الكتاب. 

بعض األحاديث الواردة يف املصادر احلديثية املختلفة ـ ال أرد  هلذا فإين ـ مع ردي 

.. فذلك عني الضالل، بل عني الكفر،    ا أو فعله  ا قاهل  األحاديث مع اعتقادي أن رسول اهلل  

 ال يبقى له من اإلسالم يشء.  فمن يتجرأ عىل تكذيب رسول اهلل 

ديث مل نسمعه من  ومثل ذلك فإين ال أهتم الصحايب الذي روى احلديث، ألن احل

ا عن طريق طويل قد خيتلط فيه احلابل بالنابل، واملحق من نالصحابة مبارشة، وإنام ورد إلي

 املبطل. 

ومثل ذلك ال أهتم صاحب الكتاب الذي ورد فيه احلديث، ألن أكثر املحدثني كانوا  

كام قال  جيمعون األحاديث، ويَتكون املواقف منها ومن فهمها للفقهاء واملفرسين وغريهم، 

 :فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ، ) نرض اهلل امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه ،  

  (1) ورب حامل فقه ليس بفقيه(

ومثل ذلك ال أهتم أي راو من الرواة بأنه هو من وضع احلديث ألن ذلك غيب .. واهلل  

 أعلم به. 

يف القرآن الكريم حول   كل الذي أفعله هو أين أقارن احلديث بالصورة التي وردت 

، وورد مثلها يف األحاديث الكثرية، وفوق ذلك تؤيدها الفطرة الصافية والعقل  رسول اهلل 

، وصدقته حتى لو كان راويه متهام بالضعف..  به السليم. فإن وجدت احلديث موافقا هلا، قلت  

 ..  وكل حديث خمالف لذلك أنكرته ونقدته حتى لو كان الراوي قد وثق من اجلميع

،  ألي راو التوثيق املطلق والتضعيف املطلقاملحال ، بل من الصعوبةألين أعتقد أنه من 

 

 . رواه أبو داود  ( 1)
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َومِمَّْن َحْوَلُكْم ِمَن اأْلَْعَراِب ُمنَافُِقوَن َوِمْن َأْهِل  ﴿يف شأن املنافقني:    فقد قال تعاىل لرسول اهلل  

  ، فإن كان رسول اهلل [ 101]التوبة:  ﴾َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهمْ املَِْدينَِة َمَرُدوا َعىَل النَِّفاِق اَل 

خيفى عليه ـ بحسب اآلية الكريمة ـ بعض املنافقني، فكيف ال خيفى عىل ابن معني أو ابن أيب  

حاتم أو البخاري بعض أصحاب القلوب املريضة الذين تسللوا لكتب احلديث ليجعلوها  

 حتريف الدين. ، ووسيلة لتشويه رسول اهلل 

بعد هذا قد يقول قائل: مل االصطياد يف املياه العكرة؟ ومل احلديث يف األمور املتشاهبة؟  

 يثري الفتنة؟   ا ومل التصدي مل

حق قدره بسيط، ذلك أن قطرة واحدة من السم    واجلواب لكل من يقدر رسول اهلل  

وضع تلك القطرة بحجة  لذيذ سام قاتال.. والسكوت عىل من الطعام اليمكنها أن حتول من 

 صغر حجمها سكوت عىل من يسمم الناس ويقتلهم. 

وهكذا األمر بالنسبة للسنة املطهرة.. فقد دست بعض األحاديث يف جوانب خمتلفة  

.. وحديث واحد منها يمكنه أن حيطم تلك الصورة اجلميلة  لتشوه صورة رسول اهلل 

 ليحوهلا إىل اجلهة املعاكسة متاما.

ا، ويف عالقاتنا املختلفة نامرس هذا، فنحن قد نصطدم مع بعض الناس،  ونحن يف حياتن

قفوه حتى لو كان حمدودا جدا وبسيطا جدا،  بل هنجرهم هجرا تاما ليشء فعلوه، أو موقف و

 لكننا نلغي به كل حسنات من فعل ذلك الفعل، أو وقف ذلك املوقف. 

  عندما أرادوا أن يشوهوا صورته وهكذا فعل املتسللون من أصحاب القلوب املريضة 

  فقد وضعوا بعض األحاديث يف كل جمال من املجاالت لينسخوا هبا كل الكامالت ،

واجلامالت متاما مثلام فعلوا مع القرآن الكريم حني نسخوا بآية السيف كل آيات الرمحة  

 والسامحة والسالم.. 

ثمة(، نرد عىل هؤالء يف كتابنا ومثلام رددنا عىل أولئك يف كتابنا )القرآن .. واأليدي اآل 
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هذا )رسول اهلل .. والقلوب املريضة(، ونرد عليهم يف كتابنا اآلخر )املدارس السلفية ..  

   والوثنية املقدسة( 
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 والعصمة رسول اهلل ..  

من أهم ما يميز الذين يصطفيهم اهلل للوساطة بينه وبني خلقه عن غريهم من الناس  

التام للمعدن الذي يتلقى عن اهلل، ويكون واسطة بينه وبني   ، ألهنا تعني الصفاء (العصمة)

خلقه.. ولذلك ورد يف النصوص املقدسة الدعوة املطلقة لالهتداء هبدهيم.. ويف كل أحواهلم،  

ِذيَن َهَدى اهللَُّ  ﴿كام قال تعاىل بعد ذكره لبعض أسامء الرسل عليهم الصالة والسالم:  ُأوَلئَِك الَّ

 [90]األنعام:    ﴾ِدْه َفبُِهَداُهُم اْقتَ 

َلَقْد  ﴿ التزاما مطلقا، فقال:  وهكذا أمرنا اهلل تعاىل بأن نلتزم كل يشء من رسول اهلل 

  ﴾ا َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهللََّ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اهللََّ َكثِريً 

 [ 21]األحزاب: 

أن إىل الدرجة التعبري بتوضيح هلذه احلقيقة العظيمة،  املطهرة  وورد يف السنة النبوية 

فرق بينهام إال أن أحدمها صامت  من ن الكريم.. وليس هناك هو نفسه القرآ  رسول اهلل 

 . واآلخر ناطق

وكام أن القرآن الكريم حمفوظ من التحريف، وحمفوظ من أن يأيته الباطل من بني يديه  

حمفوظ ومعصوم عصمة مطلقة، فال يصدر عنه إال الكامل    من خلفه، فكذلك رسول اهلل  ال  و

 املحض..  

له سائر األنبياء، واملصطفني حيلقون يف عوامل من الكامل ال  ، ومثبل إن رسول اهلل 

يمكن تقدير قدرها.. ولذلك نحن ال نرى منهم إال ظالال باهتة حقرية بجنب حقيقتهم  

 العظيمة.. 

ويكفي تصور وظيفتهم لتندك عروش عقولنا.. فهؤالء ليسوا سفراء أمريكا وال روسيا  

والذين اختارهم من بني خلقه مجيعا ليعرفوا اخللق   .. بل هم سفراء اهلل الذين خلق كل يشء..
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 به، وبمواضع رضاه.

ولذلك من االحتقار هلل أن نتهمه يف اختياره.. وأن نعترب اختياره اعتباطا، وأن نعترب  

 أنفسنا أكثر حكمة وصوابية حني نختار. 

مة،  وهذا لألسف ما وقعت فيه السنة املذهبية ـ شعرت أو مل تشعر ـ حني احتقرت العص

وقزمتها، واخترصهتا يف مواضع قليلة حمددة، تغليبا لبرشية الرسول عىل نبوته.. مع أن نبوة 

 أي رسول هي املتغلبة عىل برشيته..  الرسول

أبيت عند  )ويقول:    ،ال حين للطعام والرشاب كحنينا، فقد كان يواصل  ولذلك كان  

  (1) (ريب يطعمني ويسقيني 

وكان ال تعَتيه الغفلة أبدا عن ذكر اهلل.. بل كان ـ كام ورد يف الروايات الكثرية ـ تنام  

املدينة سألوه، فقالوا: يا  يهود ملّا قدم النبي الروي أن مجاعة من فقد عيناه وال ينام قلبه، 

يني،  تنام ع) :  الذي يأِت يف آخر الزمان؟ فقال حممد كيف نومك، فقد ُأخربنا عن نوم النبي 

 ولذلك من اخلطأ الكبري أن نتهم من هذا حاله بالسهو أو النسيان أو الغفلة. ..    (2) وقلبي يقظان(

 

 

 

ـ كام ورد   أما طاعته هلل، فهي سكن قلبه، وروح روحه، وسعادته املطلقة.. فقد كان 

 ..  (4) عينهوكان يعترب الصالة قرة ، (3) (أرحنا هبا يا بالل)  : يف السنة النبوية ـ يقول لبالل

 

 رواه البخاري ومسلم.   ( 1)

 رواه البخاري ومسلم.   ( 2)

 رواه أمحد وأبو داود.   ( 3)

هو سيد  ، فرسول اهلل ةموضوع ا أما تلك الزيادة الواردة: )حبب إيل من دنياكم النساء(، فأرى أهن  ( 4)
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لذلك  وكان فوق ذلك أقرب اخللق إىل اهلل، وأعلم اخللق باهلل، وبأمر اهلل، وبكون اهلل، ف

 من اخلطأ الكبري أن نتهمه باجلهل أو الغفلة أو اخلطأ أو أي لون من هذا القبيل. 

للمصطفى من اهلل للوساطة بينه  وهكذا، فإن العقل والنقل يدالن عىل الطهارة املطلقة 

، ألنه لو مل يكن كذلك لكان ذلك حائال بينه وبني القدرة عىل التلقي من املأل األعىل،  قه وبني خل

فتلك القدرة حتتاج إىل مرآة صافية ممتلئة بالطهارة والقدسية حتى ال ختتلط احلقائق املقدسة  

  ﴾ َكالَّ َبْل َراَن َعىَل ُقُلوهِبِْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن ﴿بأهواء النفوس ودنسها، كام قال تعاىل: 

 [ 14]املطففني: 

اآلية بقوله: )إن العبد إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء يف قلبه، فإن تاب   وقد فرس 

  (1) (منها صقل قلبه، وإن زاد زادت

أهل القلوب  انطالقا من هذه احلقائق نحب أن نرى هنا باختصار الصورة التي حيملها 

املريضة عن النبوة، وكيف نزلوا هبا إىل الدركات السفىل، حتى تصوروا أن النبي ليس سوى 

 ساعي بريد مل يكن له من دور إال تبليغ رسالة ربه. 

وسنقترص عىل علم من أعالم السنة املذهبية لنرى موقفه من النبوة، ثم كيف َسى ذلك  

 إىل املوقف من النبي نفسه. 

و شيخ اإلسالم البرشي، وحافظ السنة املذهبية )ابن تيمية(، والذي  وهذا العلم ه 

 يعتربه التيار السلفي واحلركي موجها وإماما ومرجعا عند اخلالف. 

عىل كل الكتب التي متتلئ    ؤهثنا ومن أول ما يدل عىل هذا املوقف السلبي من النبوة هو  

الم وترميهم بالعظائم، بل هو  بالقصص واألساطري التي تشوه األنبياء عليهم الصالة والس

 

 يف أحسن صوره كام رشحنا ذلك الزاهدين، وأعظم الزهد الزهد يف هذا اجلانب، وقد طبقه رسول اهلل 

 بتفصيل يف كتاب ]النبي املعصوم[ 

 رواه الَتمذي والنسائي، وقال الَتمذي: حسن صحيح.   ( 1)
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فوق ذلك يعتربها من كتب السنة، وأهنا يف هذا املوضوع بالذات أعرف باألنبياء من كتب  

 املنزهة. 

).. من أئمة أهل التفسري، الذين ينقلوهنا باألسانيد املعروفة،  ومن أقواله يف هذا: 

محيد، وأمحد، وإسحاق كتفسري ابن جريج، وسعيد بن أيب عروبة، وعبد الرزاق، وعبد بن 

وتفسري بقي بن خملد وابن جرير الطربي، وحممد بن أسلم الطوس، وابن أيب حاتم، وأيب بكر  

بن املنذر، وغريهم من العلامء األكابر، الذين هلم يف اإلسالم لسان صدق، وتفاسريهم متضمنة  

  (1) للمنقوالت التي يعتمد عليها يف التفسري(

ليات الكثرية الواردة يف تلك الكتب، والتي شوهت األنبياء  دفاعا عن اإلَسائيال ـ وق

)وهلذا كان السلف من الصحابة والتابعني هلم بإحسان : ـ  عليهم الصالة والسالم أيام تشويه 

وغريهم من أئمة املسلمني متفقني عىل ما دل عليه الكتاب والسنة من أحوال األنبياء، ال يعرف  

ملعتزلة والرافضة ومن تبعهم يف هذا الباب، بل كتب التفسري  عن أحد منهم القول بام أحدثته ا

واحلديث واآلثار والزهد وأخبار السلف مشحونة عن الصحابة والتابعني بمثل ما دل عليه  

القرآن، وليس فيهم من حرف اآليات كتحريف هؤالء، وال من كذب بام يف األحاديث  

جب التنفري ونحو ذلك كام قال هؤالء،  كتكذيب هؤالء، وال من قال هذا يمنع الوثوق، أو يو 

  (2) بل أقوال هؤالء الذين غلوا بجهل من األقوال املبتدعة يف اإلسالم(

يعترب الروايات املشوهة جلامل وعصمة األنبياء سنة، ويعترب تنزيه  فهو يف هذا النص 

السنة املذهبية،  .. وله احلق يف ذلك، فالسنة التي يقصدها هي األنبياء والقول بطهارهتم حتريفا 

 ال السنة النبوية. 

بل إن ابن تيمية ـ نتيجة سوء فهمه للنبوة ـ ال يرى املعصية قادحا يف كامل األنبياء، ويف  

 

 ( 179/ 7(  منهاج السنة النبوية )1)

 ( 434/ 2(  منهاج السنة النبوية )2)
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)ونكتة  :  -أثناء رده عىل املنزهة    – يقول يف ذلك  استحقاقهم للوظائف اخلطرية التي كلفوا هبا،  

، وأن ذلك جيب تنزهيهم عنه، وهم  أمرهم أهنم ظنوا وقوع ذلك من األنبياء واألئمة نقصا 

خمطئون إما يف هذه املقدمة، وإما يف هذه املقدمة.. أما املقدمة األوىل فليس من تاب إىل اهلل تعاىل  

وأناب إليه بحيث صار بعد التوبة أعىل درجة مما كان قبلها منقوصا وال مغضوضا منه، بل هذا 

الشبه، وإذا عرف أن أولياء اهلل يكون   مفضل عظيم مكرم، وهبذا ينحل مجيع ما يوردونه من 

الرجل منهم قد أسلم بعد كفره وآمن بعد نفاقه وأطاع بعد معصيته، كام كان أفضل أولياء اهلل  

  (1) يبني صحة هذا األصل( - وهم السابقون األولون  -من هذه األمة  

الدافع الذي جعل ابن تيمية حيطم كل تلك املكانة  ومن خالل هذا النص يتبني لنا 

،  قلوب الناس بسبب طهارهتم وعصمتهمالرفيعة التي ناهلا األنبياء عليهم الصالة والسالم يف  

هو ال يريد أن يتهمهم الناس بالنقص لكوهنم أسلموا بعد فمبالغته يف شأن الصحابة.. وهو 

 .األنبياء هبم  كفر، وأطاعوا بعد معصية، فلم جيد إال أن يلحق 

القطعيات، فيحاول بكل الوسائل أن يقنع أتباعه بدور  إن األمر بلغ به إىل املامراة يف بل 

 املعصية يف حتقيق الكامل. 

يقول يف ذلك: )واإلنسان ينتقل من نقص إىل كامل، فال ينظر إىل نقص البداية، ولكن  

ثم صار علقة ثم صار مضغة، إذا كان ينظر إىل كامل النهاية، فال يعاب اإلنسان بكونه كان نطفة  

اهلل بعد ذلك خلقه يف أحسن تقويم.. فمن جيعل التائب الذي اجتباه اهلل وهداه منقوصا بام كان 

من الذنب الذي تاب منه، وقد صار بعد التوبة خريا مما كان قبل التوبة، فهو جاهل بدين اهلل  

قص مع وجود ما ذكر فجميع ما يذكرونه  تعاىل وما بعث اهلل به رسوله، وإذا مل يكن يف ذلك ن

هو مبني عىل أن ذلك نقص، وهو نقص إذا مل يتب منه، أو هو نقص عمن ساواه إذا مل يرص بعد 

التوبة مثله، فأما إذا تاب توبة حمت أثره بالكلية وبدلت سيئاته حسنات فال نقص فيه بالنسبة  

 

 ( 430/ 2(  منهاج السنة النبوية )1)
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  (1) له مل يكن ناقصا عنه(إىل حاله، وإذا صار بعد التوبة أفضل ممن يساويه أو مث

بل إنه فوق ذلك كله يعترب تنزيه األنبياء عن املعايص غضا من مرتبتهم، وسلبا للدرجة  

التي أعطاهم اهلل، يقول يف ذلك: )وجوب كون النبي ال يتوب إىل اهلل فينال حمبة اهلل وفرحه  

مما كان قبلها فهذا مع ما  بتوبته وترتفع درجته بذلك ويكون بعد التوبة التي حيبه اهلل منه خريا 

فيه من التكذيب للكتاب والسنة غض من مناصب األنبياء وسلبهم هذه الدرجة ومنع إحسان 

  (2) اهلل إليهم وتفضله عليهم بالرمحة واملغفرة(

  وهو يعود ليستدل بالصحابة الذين من أجلهم شوه األنبياء، بل شوه رسول اهلل 

هلم، يقول يف ذلك: )ومن اعتقد أن كل من مل يكفر ومل  نفسه ليحفظ مكانتهم التي يتصورها 

يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره وتاب بعد ذنبه، فهو خمالف ما علم باإلضطرار من دين  

بعد كفرهم وهداهم اهلل به   اإلسالم! فإنه من املعلوم أن الصحابة الذين آمنوا برسول اهلل 

وهل  ، أفضل من أوالدهم الذين ولدوا عىل اإلسالمبعد ضالهلم، وتابوا إىل اهلل بعد ذنوهبم 

  (3) يشبه بني األنصار باألنصار، أو بني املهاجرين باملهاجرين إال من ال علم له(

وقد قدم لذلك بمقدمة  وقد بلغ من احتقار ابن تيمية للنبوة أنه جوز الكفر عىل األنبياء،  

التايل يمكنه أن خيتار أي كافر، بل أي عقدية تصور أهنا كافية، وهي أن اهلل يفعل ما يشاء، وب

جمرم ليتوىل هذا املنصب اخلطري، يقول يف ذلك: ) ومما يبني الكالم يف مسألة العصمة أن تعرف  

النبوة ولوازمها ورشوطها، فإن الناس تكلموا يف ذلك بحسب أصوهلم يف أفعال اهلل تعاىل إذا  

فمن نفى احِلَكم واألسباب يف أفعاله  كان جعل الشخص نبيًا رسوالً من أفعال اهلل تعاىل 

ز عليه فعل كل ممكن، ومل ينزهه عن فعل من األفعال، كام  وجعلها معلقًة بمحض املشيئة، وجوَّ

 

 ( 434/ 2(  منهاج السنة النبوية )1)

 ( 397/ 2(  منهاج السنة النبوية )2)

 ( 398/ 2(  منهاج السنة النبوية )3)
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هو قول اجلهم بن صفوان وكثري من الناس كاألشعري ومن وافقه من أهل الكالم من أتباع 

بعثة كل مكلف! والنبوة   مالك والشافعي وأمحد وغريهم من مثبتة القدر، فهؤالء جيوزون

عندهم جمرد إعالمه بام أوحاه إليه ! والرسالة جمرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه ! والنبوة عندهم  

صفة ثبوتية والمستلزمة لصفة خيتص هبا، بل هي من الصفات اإلضافية كام يقولون، مثل ذلك 

  (1) يف األحكام الرشعية(

( من قوله بكفر نبي اهلل شعيب عليه  جمموع الفتاوى)ما ورد يف  وكمثال عميل عىل ذلك  

بقوله: )هذا تفسري آيات أشكلت حتى  قد قدم لذلك ، و م قبل نبوهتوغريه من األنبياء السالم 

َلنُْخِرَجنََّك َياُشَعْيُب  ﴿ال يوجد يف طائفة من كتب التفسري إال ما هو خطأ فيها، ومنها قوله: 

تِنَا وَ  ِذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن َقْرَيتِنَا َأْو َلَتُعوُدنَّ يِف ِملَّ   (2) [ اآلية وما يف معناها(88]األعراف:   ﴾ الَّ

ثم راح يربز قدراته االستنباطية يف هذا اجلانب، فقال: )التحقيق: أن اهلل سبحانه إنام  

ل. ومن نشأ بني قوم  يصطفي لرسالته من كان خيار قومه حتى يف النسب كام يف حديث هرق

مرشكني جهال مل يكن عليه نقص إذا كان عىل مثل دينهم إذا كان معروفا بالصدق واألمانة  

بِنَي َحتَّى َنْبَعَث  ﴿وفعل ما يعرفون وجوبه وترك ما يعرفون قبحه، قال تعاىل:  َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

يف هذا ما ينفر عن  [، فلم يكن هؤالء مستوجبني العذاب، وليس 15]اإلَساء:  ﴾ َرُسواًل 

القبول منهم؛ وهلذا مل يذكره أحد من املرشكني قادحا. وقد اتفقوا عىل جواز بعثة رسول ال  

يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والرشائع، وأن من مل يقر بذلك بعد الرسالة فهو كافر،  

وَح ِمْن َأْمِرِه َعىَل َمْن  ُيْلِقي ﴿والرسل قبل الوحي ال تعلمه فضال عن أن تقر به.. قال تعاىل:   الرُّ

 (3)  [(15]غافر:  ﴾َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه لُِينِْذَر َيْوَم التَّاَلِق 

 

 . 2/413(  منهاج السنة:1)

 (30/ 15(  جمموع الفتاوى )2)

 (30/ 15(  جمموع الفتاوى )3)
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يف حق األنبياء، راح يدافع عن كفرهم، مبينا أن   ومثلام دافع عن املعصية، وكوهنا كامال

نبوة هلم يكون    ذلك أيضا كامل يف حقهم، فقال: )والرسول الذي ينشأ بني أهل الكفر الذين ال

  (1) أكمل من غريه من جهة تأييد اهلل له بالعلم واهلدى وبالنرص والقهر كام كان نوح وإبراهيم(

وهذا املوقف من ابن تيمية هو نفسه موقف تالميذه من أهل السنة املذهبية، فقد قال  

الطحاوية من  املسمى بـ )إحتاف السائل بام يف لطحاوية ل هرشحيف  صالح آل الشيخمشهور 

مسائل(: )القسم الثاين، من جهة الذنوب: الذنوب أقسام: فمنها الكفر وجائز يف حق األنبياء  

والرسل أْن يكونوا عىل غري التوحيد قبل الرسالة والنبوة.. والثاين من جهة الذنوب، فالذنوب  

وة والرسالة؛ فليس يف  قسامن كبائر وصغائر: والكبائر جائزة فيام قبل النبوة، ممنوعة فيام بعد النب 

َمها عليهم الصالة والسالم بخالف من  الرسل من اقَتف كبرية بعد النبوة والرسالة أو َتَقحَّ

  (2) أجاز ذلك من أهل البدع(

وسئل هذا السؤال: )أشكل عيلَّ قولك: النبي قد يكون عىل غري التوحيد قبل  

  -عز وجل  -ك، فيصطفيه اهلل الرسالة؟(، فأجاب بقوله: )نعم النبي قد يكون عىل غري ذل 

  (3) وينبهه؛ يعني ما فيه مشكل يف ذلك، قد يكون غافال(

نفسه..   يستثني رسول اهلل بل إن ابن تيمية ومدرسته ينقلون من النصوص ما ال 

 . الكفر واملعصية السابقني لذلك بكون الكامل يف  وامهد  مخاصة وأهن 

ثريا يدل بظاهره عىل أن زيدا بن عمرو  ك ه ابن تيمية يرددحديث من األمثلة عىل ذلك و

فقد روى ، بن نفيل عم عمر بن اخلطاب كان أكثر ورعا عن الرشك وأسبابه من رسول اهلل 

لقي   يف )اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم( وغريه من كتبه أن رسول اهلل 

 

 (31/ 15(  جمموع الفتاوى )1)

 . 84(  رشح الطحاوية لصالح آل الشيخ ، ص: 2)

 . 86(  رشح الطحاوية لصالح آل الشيخ ، ص: 3)
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الوحي، فقدم إليه   زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذلك قبل أن ينزل عىل رسول اهلل 

إين ال آكل مما تذبحون عىل )سفرة يف حلم. فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد:  رسول اهلل 

   (1) أنصابكم وال آكل إال مما ذكر اسم اهلل عليه(

ث ليؤكد املعنى، فيقول: )ويف رواية  بل يضيف إليها كل الروايات التي ورد هبا احلدي 

له: وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب عىل قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها اهلل، وأنزل  

هلا من السامء املاء، وأنبت هلا من األرض الكأل، ثم أنتم تذبحوهنا عىل غري اسم اهلل؟!( إنكارا 

 (2)  لذلك وإعظاما له( 

أكثر عقال وحكمة وإيامنا من   ن نفيل عم عمر بن اخلطابزيد بن عمرو بوبذلك أصبح  

.. وذلك ليس بمستغرب ألن أساس السنة املذهبية هو تعظيم الصحابة، ولو   رسول اهلل 

 . عىل حساب رسول اهلل 

ولو أننا تأملنا ما يطلق عليه موافقات عمر بن اخلطاب، ومبالغة أهل السنة املذهبية  

، بل كيف هيان القرآن الكريم نفسه، والذي يتوقف نزوله    هيان رسول اهلل، لرأينا كيف  (3)فيها 

ـ حسب تلك الروايات ـ عىل الشدة التي يبدهيا عمر يف املطالبة بنزول األحكام كام يطلبها هو..  

فتأِت كام يطلبها هو.. بل أحيانا تأِت بنفس الصيغة التي نطق هبا.. وذلك ما يثري من الشبه التي  

 

 (63/ 2املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )(  اقتضاء الرصاط 1)

 (63/ 2(  اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )2)

فقد ألفت فيها املؤلفات الكثرية، ومنها: نفائس الدرر يف موافقات عمر، أليب بكر ابن زيد الدمشقي،    ( 3)

ملحمد بن إبراهيم  : موافقات عمرجلالل الدين السيوطي، ونظم الدرر يف : وقطف الثمر يف موافقات عمر

ملحمد بن مجال الدين، والدر املستطاب ملوافقات عمر بن : البلبييس، واملوافقات العمرية للقرآن الرشيف

لبدر الدين حممد بن حممد الغزي، : حلامد بن عىل العامدي الدمشقي، وضم الدرر يف موافقات عمر: اخلطاب

البدر اخلطيب البعيل الدمشقي، واملوافقات التي وقعت يف القرآن لعمر البن  :  واقتطاف الثمر يف موافقات عمر

 أمحد بن عيل بن حممد املقدس، وغريها.. : بن اخلطاب
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 ا املنكرون للنبوة ما ال يعلم به إال اهلل. يتعلق هب

يارسول اهلل لو اختذت  ):  لرسول اهلل    أنه قال  ما ورد يف الرواية  ومن األمثلة عىل ذلك  

 . (1) اآلية بنفس الصيغة فنزلت  (،من مقام إبراهيم مصىل 

عسى ربه  )قال هلن عمر:  مطالبني بالنفقة،  نساؤه    اجتمع عىل رسول اهلل  ومنها أنه ملا  

 .(2) ، فنزلت كذلك(إن طلقكن أن يبدله أزواجا خريا منكن 

أخرب أنه كان معرضا   واألخطر من ذلك كله تلك الرواية التي تبني أن رسول اهلل 

ـ  نزل القرآن للعذاب بسببه اجتهاده اخلاطئ يف األَسى.. وأنه مل يكن لينجو إال عمر الذي 

 .(3) بموافقتهبزعمهم ـ 

تلميذا ألصحابه، ال أستاذا هلم..  ـ  بحسب السنة املذهبية  ـ    هكذا يصبح رسول اهلل  و

  بل يصبح القرآن الكريم نفسه رهينا لآلراء والتوجهات التي متىل عليه.. تعاىل رسول اهلل 

 والقرآن الكريم عن ذلك علوا عظيام.

ولذلك ال عجب أن ينتفض أهل السنة املذهبية إذا ما انتقد أي موقف من مواقف  

الصحابة، ويعتربون املنتقد مبتدعا، بينام ال حرج عىل أي شخص، بل عىل أي صعلوك أن ينتقد  

الصحابة وليس رسول   م ويبني خطأ اجتهاده، ألن الرسول يف أذهان هؤالء ه رسول اهلل 

 بل إن الرسول احلقيقي عندهم هو ابن تيمية نفسه. .. اهلل 

اإلمام ابن باز )الدكتور عبدالعزيز بن حممد بن عبداهلل السدحان يف كتابه وقد حدث 

(، فقال ـ يذكر جملسا من جمالس ابن باز َسعة استحضاره لألدلة ) حتت عنوان  ( دروس وعرب

إن ابن تيمية  :  )لو مل ُنخرَب بختام النبوة لُقلنا :  عض أهل العلم مفاُدها نقل أحدهم مقولة عن ب):  ـ

 

 رواه البخاري.   ( 1)

 رواه أمحد.   ( 2)

 رواه أمحد.   ( 3)
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عرضُتها بنفيس عىل سامحته  و. فُعِرضت العبارة عىل بعض أهل العلم فبالغ يف أنكاِرها  ،نبي(

لذلك أصل .. ثم ذكَر حديث )لو كان   ، نعم:  وقال ما معناه  ،فتبسم ضاحًكا   - رمحه اهلل تعاىل    -

    (1) عمر بن اخلطاب(بعدي نبي لكان 

وهكذا يترصف هؤالء يف النبوة كام حيلو هلم.. وكأن النبوة لعبة من لعب الصبيان .. ال  

مرتبة من املراتب التي ال يصل العقل إىل كنهها وحقيقتها.. ووظيفة تنوء السموات واألرض  

   دون محلها. 

 

 .33اإلمام ابن باز دروس وعرب، ص   ( 1)



27 

 

 والوسيلة رسول اهلل ..  

، والتي هون من شأهنا أصحاب  ها اهلل لرسوله لمن الوظائف الكربى التي جع

 القلوب املريضة من أهل السنة املذهبية وظيفة ]الوسيلة[ 

مل يأتنا فقط بدليل النجاة الذي متثل يف الرشيعة    وهي تعني ـ باختصار ـ أن رسول اهلل  

يصل إىل   السمحة، بل هو فوق ذلك حبل النجاة وسفيتنتها التي من مل يركبها مل ينل شيئا، ومل 

 يشء. 

  أو هو ـ بعبارة أخرى ـ ليس جمرد طبيب يصف األدوية ألمته فقط، بل هو نفسه 

 الدواء الذي من مل يستعمله مل يشف أبدا. 

وهذه احلقيقة التي تدعمها كل األدلة العقلية والنقلية حاولت السنة املذهبية، وخاصة  

قترص  ت ل ممثلوها الكبار من أصحاب املدارس السلفية أن ينزعوا صالحياهتا من رسول اهلل 

 عىل الدور التبليغي والترشيعي دون ما سواه من األدوار. عالقته باألمة 

تهوين من هذا الدور العظيم الذي تدل عليه كل األدلة،  ومل يكتفوا بذلك التهميش وال

 بل راحوا يتهمون من يقول هبذه الوظيفة بالرشك والبدعة والضالل. 

ـ نتيجة للوثة  وهذه التهمة اجلاهزة ناجتة من سوء فهمهم للتوحيد.. فهم يتصورون اهلل 

ام الذين ال حيبون أن تنشغل  كام يتصورون امللوك واحلكالوثنية التي ترسبت إىل السنة املذهبية ـ  

الرعية عنهم بغريهم، ولذلك يعتربون كل تعظيم لغري امللك رشكا .. وينسون أن رسل اهلل  

ومجيع الذين اصطفاهم اهلل ليسوا سوى مظهر من مظاهر العناية اإلهلية، ومنبع من منابع الرمحة  

 الربانية.

فقط يف تبليغ الرشائع، وبيان  الرمحة الكاملة، والعناية التامة ال تتمثلينسون أن و

األحكام، وإنام تتمثل فوق ذلك يف أن يكون الرسول املصطفى من لدن اهلل هو نفسه طوق  
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 النجاة، وسفينتها. 

وتنقذه، وبني أن تكتفي ببعض   ،وفرق كبري بني أن متد يدك لشخص يغرق، ومتسك هبا 

 املواعظ واإلرشادات التي تبني له ما عليه أن يفعل. 

.. وال يعتربون  ا ن العجب أن يؤمن هؤالء بأن اهلل جعل من املاء كل يشء حيوهلذا م

   القول هبذا رشكا .. بينام لو ذكرت هلم بأن اهلل جعل احلياة احلقيقية يف التعلق برسول اهلل 

ال برشعه فقط، بل بذاته أيضا، يعتربون ذلك رشكا وبدعة وضاللة.. وكأن املاء   ،تعلقا تاما 

 ، وأعظم منزلة منه. أرشف من رسول اهلل 

وبناء عىل هذا املعنى أولوا كل النصوص الدالة عىل هذه الوظيفة التي جعلها اهلل لرسول  

 ط. يف البالغ والتبيني فق ، وظيفة الوسيلة، حتى تنحرص وظيفته اهلل 

نامذج من مواقف أصحاب السنة  أربعة وللدالله عىل هذا، سنذكر هنا ـ باختصار ـ 

 املذهبية تدل عىل موقفهم من هذه الوظيفة: 

 اختصار املعية يف الصحابة: 

أن  ذلك  ، وتزيلها من الوجود متاما،  ]الوسيلة[   وهو من أخطر املواقف التي تعدم وظيفة

غري صحابته املعدودين الذين عاِصوه، وأن األمة    االعتقاد بأنه مل يظفر بصحبة رسول اهلل 

إال بسنته ورشيعته يقطع الصلة بني األمة ونبيها، ألن عالقتها به تصبح قاِصة   م مل تظفر بعده

 . ال بشخصة  ، عىل عالقة االتباع والطاعة، وهي عالقة مرتبطة بالرشيعة

وهبذا املنطق ال يستطيعون ـ بسبب الزمن   األمة بعد رسول اهلل أفراد وبذلك فإن 

ـ أن يتنعموا بتلك الصحبة الرشيفة، وأن يظفروا   الذي حال بينهم وبني معاِصة رسول اهلل  

 . بتلك املكانة الرفيعة، وأن متتد إليهم يد رسول اهلل 

حساب مكانة األمة   وهلذا نجد أصحاب السنة املذهبية يبالغون يف مكانة الصحابة عىل 

.. ويتصورون أن الصحابة حتى لو صدر منهم ما صدر أرشف وأكرم وأعظم من األمة مجيعا، 
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، بل مات  حتى أهنم يذكرون أن أولئك العشاق الذين امتألت قلوهبم شوقا لرسول اهلل 

 حتى أولئك الذين شسع نعل  الكثري منهم شوقا، وهو يف طريق زيارة قربه الرشيف ال يساوون  

أن ينادهيم من خلفهم،    ، وهم معه، حتى يضطر رسول اهلل مل يكونوا يبالون برسول اهلل  

ُسوُل َيْدُعوُكْم يِف ُأْخَراُكْم َفَأَثاَبُكْم َغاما  ﴿كام قال تعاىل:  إِْذ ُتْصِعُدوَن َواَل َتْلُووَن َعىَل َأَحٍد َوالرَّ

َزُنوا َعىَل َما َفاَتُكمْ   [ 153]آل عمران:   ﴾َواَل َما َأَصاَبُكْم َواهللَُّ َخبِرٌي باَِم َتْعَمُلونَ   بَِغمٍّ لَِكْياَل حَتْ

خيطب يوم اجلمعة، وذهب ليالقي القافلة، كام صور   بل منهم من ترك رسول اهلل 

وا إَِلْيَها َوَتَرُكوَك َقائاًِم ُقْل َما  ﴿ذلك قوله تعاىل:  اَرًة َأْو هَلًْوا اْنَفضُّ ِعنَْد اهللَِّ َخرْيٌ ِمَن   َوإَِذا َرَأْوا جِتَ

اِزِقنيَ   [ 11]اجلمعة:    ﴾اللَّْهِو َوِمَن التَِّجاَرِة َواهللَُّ َخرْيُ الرَّ

ونحن ال نذكر هذا حتقريا ملن فعل ذلك، ولكنا نتعجب أن حيتقر أولياء األمة العظام  

دنى واعتبارهم مجيعا ال يساوون شيئا أمام أ ، الذين أفنوا حياهتم يف حب رسول اهلل 

 الصحابة.

  ( الصواعق املحرقةومن األمثلة عىل مواقف أصحاب السنة املذهبية يف هذا ما جاء يف )

وأما ما اختص به الصحابة ـ رضوان اهلل عليهم ـ وفازوا به من ) : من قوله البن حجر اهليتمي

ِت من  مشاهدة طلعته ورؤية ذاته املرشفة املكرمة فأمر من وراء العقل، إذ ال يسع أحدا أن يأ

األعامل وإن جلت بام يقارب ذلك فضال عن أن يامثله، ومن ثم سئل عبد اهلل ابن املبارك ـ  

وناهيك به جاللة وعلام ـ أهيام أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال الغبار الذي دخل  

ن أنف فرس معاوية مع رسول اهلل خري من عمر بن عبد العزيز كذا وكذا مرة، أشار بذلك إىل أ 

 ( فضيلة صحبته ورؤيته ال يعدهلا يشء 

أن األحاديث الرشيفة الكثرية، والتي يؤيدها  ولست أدري ما دليله عىل هذا، ذلك 

القرآن الكريم، ويؤيدها قبل ذلك العقل السليم تعترب املعية احلقيقة هي معية املحبة والتعلق 

َيْوَم َيُقوُل  ﴿والشوق، ال معية الزمان واملكان واألجساد، فقد قال تعاىل يبني املعية الكاذبة: 
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لِلَِّذيَن آَمنُوا اْنُظُروَنا َنْقَتبِْس ِمْن ُنوِرُكْم ِقيَل اْرِجُعوا َوَراَءُكْم َفاْلَتِمُسوا ُنوًرا املُْنَافُِقوَن َواملُْنَافَِقاُت  

مْحَُة َوَظاِهُرُه ِمْن ِقَبلِِه اْلَعَذاُب )  َب َبْينَُهْم بُِسوٍر َلُه َباٌب َباطُِنُه فِيِه الرَّ ( ُينَاُدوهَنُْم َأمَلْ َنُكْن 13َفرُضِ

ْتُكُم اأْلََمايِنُّ َحتَّى َجاَء َأْمرُ َمَعُكْم َقا   اهللَِّ  ُلوا َبىَل َوَلكِنَُّكْم َفَتنُْتْم َأْنُفَسُكْم َوَتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتْم َوَغرَّ

ُكْم بِاهللَِّ اْلَغُروُر )   [ 14، 13]احلديد:   ﴾ (14َوَغرَّ

ٌد  ﴿تعاىل:  وهلذا فإن من القصور والغبن لألمة مجيعا قرص املعية الواردة يف قوله  حُمَمَّ

ِذيَن َمَعهُ  .. بل كل من اتصف بتلك عىل صحابة رسول اهلل  [ 29]الفتح:  ﴾ َرُسوُل اهللَِّ َوالَّ

 الصفات التي وردت يف اآلية تشمله املعية. 

هذا املعنى.. ولكن السنة املذهبية تعظم ما  قد ورد يف األحاديث الكثرية ما يدل عىل و

 شاء منها. تشاء من النصوص، وتلغي ما ت

فقال: يا   أن رجال جاء رجل إىل النبي من رواه املحدثون ومن تلك األحاديث ما 

رسول اهلل: إنك ألحبُّ إيل من نفيس، وإنك ألحب إيل من ولدي، وإين ألكون يف البيت  

فأذكرك، فام أصرب حتى آِت فأنظر إليك، وإذا ذكرُت موِت وموتك وعرفُت أنك إذا دخلَت  

ل  حتى نز  اجلنة ُرفعَت مع النبيئني، وإين إذا دخلُت اجلنة خشيت أن ال أراك، فلم يردَّ النبي 

ُسوَل َفُأوَلئَِك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اهللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيِّنَي  ﴿جربيل هبذه اآلية:  َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوالرَّ

نَي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا  احِلِ  َوالصَّ
ِ
َهَداء يِقنَي َوالشُّ دِّ   (1) [69]النساء:   ﴾َوالصِّ

خارجان من املسجد فلقينا رجل عند سدة    )بينا أنا ورسول اهلل  وعن أنس قال: 

)وال   ) ما أعددت هلا ؟( قال: :املسجد فقال: يا رسول اهلل، متى الساعة؟ قال رسول اهلل 

    (2) صدقة، ولكني أحب اهلل ورسوله(، قال:)فأنت مع من أحببت(

 

وقال رواه الطرباين يف األوسط والصغري وحسنه ورجاله  (  حديث حسن أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد 1)

 .. 128رجال الصحيح غري عبد اهلل بن عمران العابدي وهو ثقة. انظر أسباب النزول لإلمام السيوطي ص 

 (  رواه الطرباين يف الكبري. 2)
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بمحبته.. فكل من أحبه، فهو معه،   فهذا احلديث الرشيف يربط املعية برسول اهلل 

 ، أو مل يكن يف زمانه.كان يف زمانه 

الرشيفة،   ومن تلك األحاديث احلديث العظيم املشهور الذي يظهر يد رسول اهلل 

  رسول اهلل  ن  وهي متتد إىل قلوب أمته من بعده.. ففي احلديث الذي هتتز له قلوب األولياء أ

: أوليس نحن إخوانك؟ قال: )أنتم أصحايب،  هأصحابله  قال: )وددت أين لقيت إخواين(، فقال  

  (1) ولكن إخواين الذين آمنوا يب ومل يروين(

ويف رواية: )ومتى ألقى إخواين؟(، قالوا: يا رسول اهلل، ألسنا إخوانك؟ قال: )بل أنتم  

  (2) يروين(أصحايب، وإخواين الذين آمنوا يب ومل 

أحاديث أخرى كثرية ما يدل عىل املكانة الرفيعة التي حيظى هبا من مل يترشف  ورد يف  بل  

عن النبي   الرشيف  فقد ورد يف احلديث يف الدنيا، وأهنا ال تقل عن مكانة صحابته،  برؤيته 

 )(3) قال: )من أشد أمتي يل حبا ناس يكونون بعدي، يودُّ أحدهم لو رآين بأهله وماله  

قال: )إن أشدَّ أمتي يل حبا قوم يكونون أو جييئون، ويف   ويف حديث آخر أن النبي 

   (4)يود ّأحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآين( - خيرجون بعدي -رواية  

قال: )ليأتني عىل أحدكم زمان ألن يراين أحبُّ إليه من   ويف حديث آخر أن النبي 

   (5)مثل أهله وماله(

املنهج الذي يمكن أن يصل به املؤمن إىل تلك املكانة الرفيعة من رسول اهلل   بل ذكر 

 

 (.66/ 10(  جممع الزوائد ومنبع الفوائد )1)

 وهي ألمحد، وأيب يعىل.    ( 2)

 (  رواه مسلم. 3)

 (  رواه أمحد. 4)

 (  رواه البخاري. 5)
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( :من صىل عيل   ،إن أقربكم مني يوم القيامة يف كل موطن أكثركم عيل صالة يف الدنيا ، فقال

مائة مرة يف يوم اجلمعة وليلة اجلمعة قىض اهلل له مائة حاجة سبعني من حوائج اآلخرة وثالثني  

ثم يوكل اهلل بذلك ملكا يدخله يف قربي كام يدخل عليكم اهلدايا خيربين من ، دنيا من حوائج ال

   (1) (صىل عيل باسمه ونسبه إىل عشريته فأثبته عندي يف صحيفة بيضاء

فهذا احلديث يرسم خطة واضحة للمعية ال عالقة هلا بالزمان، وال باملكان، بل عالقتها  

 ذي متثل الصالة عليه أحد أهم مقوماته. ، والفقط بمدى التواصل مع رسول اهلل 

إن من أحبكم  )وورد يف حديث آخر مقوم آخر، ال يرتبط ال باملكان، وال بالزمان، فقال:  

وإن من أبغضكم إيل وأبعدكم مني يوم  ، إيل وأقربكم مني جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا 

 (2) (القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفيهقون

وهو مما ال  ، رسول اهلل من يث حيدد حسن اخللق مقياسا ملكانة املؤمن فهذا احلد 

 عالقة له ال باملكان، وال بالزمان.

اخلريية يف هذه األمة، ويف   فقد ربط   (3) (خياركم أحاسنكم أخالقا : ) ومثله قوله 

 غريها من األمم باألخالق احلسنة. 

وهذه األحاديث وغريها تتناسب مع ما يقتضيه العقل السليم، ألنه من الغريب أن  

ين أو مكاين، ألن ا عىل أساس زم تصنف األمة يف قرهبا من اهلل تعاىل وقرهبا من رسول اهلل 

  ب لو أنك جعلتني يف الزمن الذي كان فيه أي شخص قد حيتج عىل اهلل، فيقول له: يا ر

 لرأيت ما أصنع. 

ولكن عندما يقرن األمر بالطاعة واملحبة والوالء حينها ال يبقى عذر ألحد.. ألن كل  

 

 (. 93حياة األنبياء يف قبورهم للبيهقي )ص:   ( 1)

 . سنن الَتمذي  ( 2)

 رواه الَتمذي.   ( 3)
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 أحد يمكنه أن حيقق هذه املعاين من غري حاجة لزمان وال ملكان.

هبذا الرشف من دون كثري من   (1)الصوفية عموما وقد حصل هذا بالفعل.. وقد حظي 

 . أقرب الناس إىل التمثل بالسنة النبوية يف هذا املجالالناس، وبذلك يكونون 

، بل يرون  يستعملون كل الوسائل للتواصل الروحي مع رسول اهلل وهلذا نراهم 

د املحمدية( للشعراين قوله  عن كتاب )العهو يف كل حمل، وقد نقل النبهاين  إليه الرجوع 

يف كل   نصيحة ملن رغب يف املجاورة يف أحد احلرمني: )فإن كان من أهل الصفاء فليشاوره 

 (2) ِصحيا يقظة( برشط أن يسمع لفظه  مسألة فيها رأي أو قياس ويفعل ما أشار به 

يقظة أو مناما، ويلتمسون كل الوسائل   وهلذا نراهم يعظمون رؤية رسول اهلل 

لتحصيلها، ومن أمهها كثرة الصالة والسالم عليه، والتي تؤدي بالقلب إىل االشتغال به  

 اشتغاال كليا يطغى عىل الروح واجلسد، وحينها حتصل الرؤية بكل اللطائف.. 

ورؤيته  : )فقالبني الشيخ عيل مجعة حقيقة الرؤية، وعدم استحالتها عقال ونقال، وقد 

 إال أن تكون انكشاًفا للويل عن حاله الذي هو يف قربه  وال تعد   يقظة، وهذا ال ينكره

يف    احلقيقية بمعنى أن النبي    وقد تكون الرؤية رؤية صورة النبي  ..    العقل، ويؤيده النقل

ك وتسمى صورة من عامل املثال، وذل   ، مكانه يف روضته الرشيف، والرائي رأى صورته الرشيفة

، فاإلنسان قد تتعدد صورته بتعدد  ينتج من كثرة املحبة والتفكري يف شخصه الرشيف 

  (3)(األسطح العاكسة كاملرايا وغريها 

بل إن السيوطي يذهب إىل أبعد من ذلك، فيقول ـ بعد إيراده للنصوص الواردة يف هذا  

 

ال أقصد كل الصوفية، ألن منهم من بالغ يف التأثر بمنتجات السنة املذهبية حرصا عىل أال يصنف   ( 1)

 خارجها.

 .440، سعادة الدارين، صـ (  النبهاين2)

 انظر كتابه: البيان القويم لتصحيح بعض املفاهيم، دار السندس للَتاث اإلسالمي.   ( 3)
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وأنه ، حي بجسده وروحه فحصل من جمموع هذه النقول واألحاديث أن النبي ): املجال ـ

وهو هبيئته التي كان عليها قبل وفاته  ،  يترصف ويسري حيث شاء يف أقطار األرض ويف امللكوت 

فإذا  ،  وأنه مغيب عن األبصار كام غيبت املالئكة مع كوهنم أحياء بأجسادهم  مل يتبدل منه يشء،

أراد اهلل رفع احلجاب عمن أراد كرامته رآه عىل هيئته التي هو عليها ال مانع من ذلك وال داعي  

    (1)(إىل التخصيص برؤية املثال 

املنام فسرياين  من رآين يف  ):  ومن األحاديث التي يمكن االستدالل هبا عىل هذا قوله  

 (2) (يف اليقظة وال يتمثل الشيطان يب

تدل عىل إمكان رؤيته يف حياته، وختصيص اليقظة بيوم  ( فسرياين يف اليقظة ): فقوله 

   :القيامة بعيد، ألمرين

 مة من رآه يف املنام ومن مل يره. سَتاه يوم القيا  : أن أمته األول 

يامة، وهذا التخصيص بغري خمصص حتكم  أن احلديث مل يقيد اليقظة بيوم الق :الثاين 

 .ومعاندة

وألفوا يف تقريرها والربهنة عليها كتبا منها  ، فقد اهتم الصوفية هبذه املسألة،  بناء عىل هذا

:  قال يف مقدمته والذي  (، تنوير احللك يف إمكان رؤية النبي وامللك)  املعنون بـالسيوطي كتاب 

يف اليقظة، وأن طائفة من أهل العرص ممن   فقد كثر السؤال عن رؤية أرباب األحوال للنبي  )

ال قدم هلم يف العلم بالغوا يف إنكار ذلك والتعجب منه، وادعوا أنه مستحيل، فألفت هذه 

 )تنوير احللك يف إمكان رؤية النبي وامللك( الكراسة يف ذلك وسميتها 

جيوز    ):  امء من قال هبذا من العلامء، وأدلتهم عليها، فقالأس النفراوي املالكي  وقد ساق  

يف اليقظة واملنام باتفاق احلفاظ، وإنام اختلفوا هل يرى الرائي ذاته الرشيفة حقيقة أو    رؤيته  

 

 تنوير احللك يف إمكان رؤية النبي وامللك.   ( 1)

 رواه البخاري، وأبو داود.   ( 2)
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الغزايل، والقرايف، واليافعي،  : يرى مثاال حيكيها، فذهب إىل األول مجاعة وذهب إىل الثاين

نه َساج اهلداية، ونور اهلدى، وشمس املعارف كام يرى النور  وآخرون، واحتج األولون بأ

والرساج والشمس من بعد، واملرئي جرم الشمس بأعراضه فكذلك البدن الرشيف، فال تفارق  

ذاته القرب الرشيف، بل خيرق اهلل احلجب للرائي ويزيل املوانع حتى يراه كل راء ولو من املرشق  

حتجب ما وراءها، والذي جزم به القرايف أن رؤياه مناًما واملغرب، أو جتعل احلجب شفافة ال 

إدراك بجزء مل حتله آفة النوم من القلب فهو بعني البصرية ال بعني البرص بدليل أنه قد يراه  

من رآين مناما ) وروي: . يقظة  األعمى. وقد حكى ابن أيب مجرة ومجاعة أهنم رأوا النبي 

ه إن كان ممن يكذب بكرامات األولياء، فالبحث معه  ومنكر ذلك حمروم؛ ألن(، فسرياين يقظة

ساقط لتكذيبه ما أثبتته السنة أشار إىل مجيع ذلك شيخ مشاخينا اللقاين يف رشح جوهرة  

 ( 1) (التوحيد 

بعدما ذكر طبقات الناس يف انطباع صورته الرشيفة   (بغية السالك)وقال الساحيل يف 

   وهو أن يراه بعني رأسه عيانا يف عامل احلس ،  ووراء هذا ما هو أعىل درجة منه ):  يف نفوسهم  

هذا و ،  ال تنكر هذا، فقد يكرم اهلل من يشاء من عباده بإقامة صورته الكريمة له حتى يشاهدها و

   (2)(أولياءه من جائز الكرامات التي يتحف اهلل هبا  

يف حصول ذلك التواصل املقدس مع رسول    وقال مبينا دور الصالة عىل رسول اهلل  

كان من مجلة أصحايب الذين )  قال: حدثني أيب قال:حدثني شيخي أبو القاسم املريد):   اهلل 

درجة القرب      بلغ بكثرة الصالة عىل النبي  أخذوا عني رجل يقال له أبو عبد اهلل بن اخلطيب 

منه واتصال مواصلته، حتى  أن  الفقيهني املحدثني كانا إذا اختلفا يف احلديث من أحاديث النبي    

 أتيا ) إىل أيب ( عبد اهلل بن اخلطيب،  ،  وقال اآلخر : هو ضعيف،  ، فقال  أحدمها: هو صحيح

 

 الفواكه الدواين.   ( 1)

 .1/248بغية السالك للساحيل:   ( 2)
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فيسأله عن ، النبي  عن احلديث املختلف فيه، ثم إنه إذا نام رأى  فريغبان منه أن يسأل النبي 

فيفيدمها ذلك قوة ظن ،  فيعرفهام بذلك  ..إما نعم أنا قلته، وإما مل أقله    :فيقول له،  ذلك احلديث

،  وهذا وإن مل يفد قطعا ..  واشتهر من حاله يف العدالة،  ملا علم من صدق أيب عبد اهلل بن اخلطيب

  ) (1) إذن النبي وكان  بحيث ال يترصف يف أمر إال عن ، فال يقرص عن تغليب الظن

  بل ذكر ـ فوق ذلك ـ ما كنا قد أرشنا إليه من أن هذا النوع من العالقة برسول اهلل 

وحدثني أيب عن شيخه أيب القاسم عن شيخه أيب  أعظم من أن ينحرص يف صحابته، فقال: )

أهنم اختصوا به من دوننا؟ واهلل   أيظن أصحاب حممد )عمران أنه قال يف حكاية  طويلة: 

 ( ألزامحنهم فيه حتى يعلموا أهنم قد خلفوا بعدهم رجاال 

والعكوف عىل  ، بكثرة ذكره ، وصلته به وهذا إشارة لتمكنثم علق عىل ذلك بقوله: )

 ( حبه

إىل أيب   ا الغزايل يف اإلحياء منسوبا ذكره الساحيل عن أيب عمران هو نفس ما ذكره وم

وكان أبو مسلم  اخلوالين قد علق سوطا يف مسجد بيته خيوف به  ) مسلم اخلوالين حيث يقول: 

  (، قومي، فواهلل ألزحفن بك زحفا، حتى يكون الكلل منك ال مني ) نفسه، وكان يقول لنفسه:  

وكان ،  أوىل بالرضب من دابتي  تناول سوطه ورضب به ساقه. ويقول: أنت    فإذا دخلت الفَتة

واهلل لنزامحنهم عليه زحاما حتى   كال، ، أن يستأثروا به دوننا  يقول: أيظن أصحاب حممد 

   (2)(يعلموا أهنم قد خلفوا وراءهم رجاال

والذي تدل عليه األدلة  ،  يف مقابل هذا االنفتاح العظيم عىل التواصل مع رسول اهلل  

العقلية والنقلية نجد مجودا خطريا من أصحاب السنة املذهبية، والذين يتعاملون بنظرة مادية  

مع هذه املسألة متجاهلني أن مبنى اإليامن عىل الغيبية والقدرة املطلقة هلل.. ولذلك ال يسأل  

 

 .1/249بغية السالك للساحيل:   ( 1)

 . 4/436إحياء علوم الدين:  ( 2)
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 ؤمن عن الكيفية ما دام قد تقرر يف العقل اإلمكان.امل

عبدالعزيز  ومن األمثلة عىل مجود أصحاب السنة املذهبية يف هذه املسألة ما قاله الشيخ 

بعضهم يظن أن رسول اهلل  )(: الرشيف )حكم االحتفال باملولد النبويعند حديثه عن بن باز 

  فإن ، وهذا من أعظم الباطل وأقبح اجلهل، حُمَيِّني ومرّحبنيحيرض املولد ؛ وهلذا يقومون له

وال حيرض  ، وال يتصل بأحد من الناس، ال خيرج من قربه قبل يوم القيامة الرسول 

وروحه يف أعىل عليني عند ربه يف دار الكرامة،  ،  بل هو مقيم يف قربه إىل يوم القيامة،  اجتامعاهتم

ثمَّ إِنَُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ُتْبَعُثوَن﴾   املؤمنون:﴿ ُثمَّ إِنَُّكْم َبْعَد َذلَِك ملََيُِّتونَ كام قال اهلل تعاىل يف سورة 

وأول من ينشق عنه  ، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة) :وقال النبي ، ( 16 -15)املؤمنون: 

الكريمة   عليه من ربه أفضل الصالة والسالم. فهذه اآلية  (1)(القرب.وأول شافع وأول مشفع

  واحلديث الرشيف وما جاء يف معنامها من اآليات واألحاديث، كلها تدل عىل أن النبي 

 ( وغريه من األموات إنام خيرجون من قبورهم يوم القيامة 

، وال يف كونه  وما ذكره ابن باز من األدلة عجيب، فال أحد جيادل يف وفاة رسول اهلل  

أنه رأى    مع أمته، وقد أخرب    أول من ينشق عنه القرب.. ولكن ذلك ال يعني عدم تواصله  

 األنبياء، وصىل هبم، وأخرب عن حياهتم، وهم يف قبورهم. 

ولست أدري ما الذي يرض ابن باز أن يستشعر املؤمنون يف جمالسهم حضور رسول اهلل  

لوهبم هلفة وشوقا له  ، ويتنعمون بذلك احلضور، ومتتلئ ق. 

لكن أهل هذه السنة ال يفقهون هذه املعاين اجلليلة، وال يستشعروهنا، ألن التدين الذي  

  يؤمنون به تدين ال يتجاوز الظواهر والسطحيات، ولذلك يقرصون عالقتهم برسول اهلل 

 الظواهر والسطحيات.  تلك عىل 

لألسفـ  من املتقدمني، ومن الذين  وليت األمر اقترص عىل هؤالء املعاِصين، بل نجدـ   

 

 رواه مسلم.   ( 1)
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  القول  وهذامتتلئ بكتبهم رفوف مكتباتنا ـ من يردد أمثال هذه الكلامت، فقد قال القرطبي: ) 

  ال وأن ، عليها  مات التي  صورته  عىل  إال أحد يراه أال  عليه  ويلزم  ، العقول  بأوائل  فساده يدرك

  وخياطب   األسواق  يف   ويمشى  قربه  من   وخيرج ،  اآلن  حييا   وأن   مكانني  يف  واحد   آن   يف   رائيان  يراه

  جمرد  فيزار  يشء  منه  قربه يف  يبقى  فال جسده  من قربه خيلو  أن ذلك من ويلزم، وخياطبوه  الناس

  يف  حقيقته   عىل   األوقات   اتصال  مع  والنهار  الليل  يف  يرى   أن  جائز  ألنه ،  غائب  عىل   ويسلم  القرب

 (1) (عقل من  مسكة  أدنى له  من  هبا  يلتزم   ال جهاالت   وهذه، قربه  غري

وكل هذه اإللزامات ال مربر هلا، بل لو أننا طبقنا ما قاله عىل العوامل الغيبية النتفى اإليامن  

هبا، ألن أحكام عامل الغيب ليست كأحكام عامل الشهادة، بل إن الفيزياء احلديثة تنفى الكثري من  

 التصورات التي نتومهها عن عامل الشهادة نفسه. 

يف الفيزياء   كام كان يتصور عد مستحياليفكون اليشء يف مكانني يف وقت واحد مل 

 القديمة، والتي اعتمد عليها القرطبي يف تلك الدعاوى التي ادعاها.

وهبذا يمكن تفسري ما ورد يف النصوص املقدسة من أن ملك املوت يقوم بقبض أرواح  

لك ليس مستغربا عقال، وقد دل عليه  خلق كثريين ويف أماكن متعددة يف نفس الوقت.. فذ

 النقل. 

ومثل القرطبي نجد ابن تيمية الذي مل يكتف بدعوى االستحالة التي ذكرها القرطبي،  

بل حاول أن جيد هلا تفسريا كعادته، والتفسري هو أن الذي متثل هو الشيطان، مع أن احلديث  

 . الصحيح يذكر استحالة متثل الشيطان برسول اهلل 

  غريه  وإما   النبي إما : يعظمونه من يرون القبلة  أهل  من والضالل تيمية: )يقول ابن 

  ومنهم،  فيجيبهم  أحاديث   عن   ويسألونه  يستفتونه   وقد ،  وخياطبونه  وخياطبهم ،  يقظة   األنبياء   من

  خييل  من ومنهم ، وصاحباه وعانقه  النبي منها  وخرج انشقت  قد احلجرة أن إليه خييل  من

 

 ( .  384/  12(  نقال عن فتح الباري ) 1)
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 خلق عند موجود وهذا..  بعيد مكان  وإىل أيام مسرية وصل حتى بالسالم  صوته  رفع أنه إليه

  منهم  وكثري ، هبذا يكذب  الناس من  كثري  لكن، واملرشكني النصارى عند  موجود  هو  كام ، كثري

  أنه  يعلم ومل، ودينه لصالحه  رآه ذلك رأى الذي وأن، اإلهلية اآليات من أنه يظنه به صدق إذا

  يعلم  ما  له قال علام أقل كان ومن، الشيطان يضله الرجل علم قلة بحسب  وأنه، الشيطان من

  للرشيعة  خمالف أنه يعلم ما  له يقول ال منها  علم  عنده ومن، ظاهرا خالفا  للرشيعة خمالف أنه

  إن  وهو ، الشياطني فعل هذا فإن، يعرفه كان ما  بعض عن يضله بل، دينه يف فائدة مفيدا وال

 إن:  الصحابة من أحد  قط  يقل  مل  وهلذا ، أكثر دينه  من خرسه  فالذي  شيئا  استفاد  قد أنه ظن

 من  قدم  إذا  يسلم   كان  عمر  وابن    النبي  رد  سمع  أنه  وال،  عيسى  وال  موسى   وال ،  أتاه  اخلرض

  بعض من هذا حدث  وإنام، وتابعوهم التابعون وكذلك ، الرد يسمع  أنه  قط  يقل  ومل  سفر 

  لقلة  أمور يف  النصارى أضل كام الشيطان فأضله، والسنة بالتوحيد علمه قل ممن املتأخرين

 (1)السالم(  عليهم  األنبياء  من  قبله  ومن املسيح  به  جاء  بام علمهم

من هذا الباب، بل    ومل يكتف أصحاب السنة املذهبية بقطع التواصل مع رسول اهلل 

دون  فيقرصوهنا عىل صحابة رسول اهلل نراهم يقطعون كل باب حتى باب الرؤية املنامية، 

 غريهم من أفراد األمة. 

هل يمكن رؤية الرسول  ومن األمثلة عىل ذلك ما قاله الشيخ ابن جربين عندما سئل: ) 

 يف املنام؟ وما عالمة صحة ذلك؟ ) 

وردت أحاديث كثرية كام يف صحيح البخاري يف كتاب التعبري باب:  فأجاب بقوله: )

وظاهره اختصاص الرؤيا الصحيحة بمن كان يعرف صورته  .. يف املنام(  )من رأى النبي 

وهم الصحابة الذين رأوه يف حياته، أما التابعون ومن بعدهم فإن رؤيتهم له ال تدل عىل الرؤية  

يقظة، وال عرفوا صورته مقابلة، فيمكن أن يكون املرئي  الصحيحة، حيث أهنم ما رأوه يف ال 

 

 . 393 –  391/  27جمموع الفتاوى:    ( 1)
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  ) (1)شبيهًا به عىل غري صورته احلقيقية، وال مانع من تشبه الشيطان بغريه وزعمه أنه حممد 

، وأنه  لرؤية رسول اهلل ال ننكر أنه قد يقع بعض االستغالل اخلاطئ بعد هذا، فإننا  

هذا الباب من  سد  ذلك ال يعني أن نملعنى.. لكن قد يوجد بعض املدعني الذين يشوهون هذا ا

لنقطع صلتها به، أو لنجعل صلتها به حمصورة يف دوائر   الفضل اإلهلي عن أمة رسول اهلل 

 . حمدودة ضيقة هي أقرب إىل الوهم منها إىل احلقيقة 

 شركا:  اعتبار التوسل برسول هللا  

مكانة عند اهلل جتعله   يف حقيقته ليس سوى استشعار بأن لرسول اهلل مع أن التوسل 

.. ويشفع فيمن طلب منه أن يشفع ه استغاثيستطيع أن يمد بالعون من مد يده إليه.. ويغيث من  

 . له. 

ومع أن هذا من احلقائق املقررة يف القرآن الكريم إال أن أصحاب السنة املذهبية شاغبوا  

 فيها إىل درجة اعتبار القائلني هبذا مرشكني رشكا جليا حتل به دماؤهم وأمواهلم وأعراضهم. 

تعليقا عىل بعض   حسن آل الشيخ الشيخ عبد الرمحن بنومن األمثلة عىل ذلك ما كتبه 

بلغنا من نحو سنتني اشتغالكم بربدة البوصريي، وفيها األبيات يف الربدة، واعتبارها رشكا: )

إىل آخر   (يا أكرم اخللق ما يل من ألوذ به سواك) من ذلك قوله: ، من الرشك األكرب ما ال خيفى

أفضل األنبياء ال   وكونه ، وحده التي فيها طلب ثواب الدار اآلخرة من النبي ، األبيات

،  بل هو مأمور أن ينهى عنه، وخصوصاً ، يلزم أن خيتص دوهنم بأمر هنى اهلل عنه عباده عموماً 

وكام تربأت منه املالئكة  ،  كام تربأ منه املسيح بن مريم يف اآليات يف آخر سورة املائدة،  ويتربأ منه

واللياذ جللب  ،  فالعياذ لدفع الرش،  سواء،  فهو كالعياذ:  وأما اللياذ..  اآليات التي يف سورة سبأ  يف

وأما ،  وصفاته،  وأسامئه،  وحكى اإلمام أمحد وغريه اإلمجاع عىل أنه ال جيوز العياذ إال باهلل،  اخلري

 

 فتاوى يف الرؤى، البن جربين.   ( 1)
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  (1) (وال فرق، فرشك: العياذ بغريه

 القرآن الكريم األدلة الكثرية املثبتة  ولست أدري كيف ينكرون هذا، وهم يقرؤون يف 

َوَما َنَقُموا إِالَّ َأْن َأْغنَاُهُم اهللَُّ َوَرُسوُلُه ِمْن  ﴿ ، كقوله تعاىل: واملثبتة قبل ذلك للوسائط للشفاعة 

بَِغرْيِ  َهَذا َعَطاُؤَنا َفاْمنُْن َأْو َأْمِسْك  ﴿ ، وقال عن سليامن عليه السالم: [74]التوبة:  ﴾َفْضلِِه 

 [ 39]ص:   ﴾ ِحَساٍب 

سيكون مالذا يوم   بل ورد يف كتب السنة التي يعتمدوهنا ما يدل عىل أن رسول اهلل 

الصحيحني  القيامة للخالئق مجيعا يطلبون منه أن يشفع هلم عند اهلل، ففي احلديث الوارد يف 

،  وخاتم األنبياء ،  أنت رسول اهلل،  يا حممد:  فيقولون ،  وغريمها عن مجاعة من الصحابة: ) فيأتون

ا نحن فيه ؟ أال ترى ما أال ترى م،  غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إىل ربك

ويلهمني من  ،  ثم يفتح اهلل عيلّ ،  فأقع ساجدًا لريب عز وجل،  قد بلغنا ؟ فأقوم فآِت حتت العرش

،  سل تعطه ، يا حممد ارفع رأسك: فيقال، وحسن الثناء ليه ما مل يفتحه عىل أحد قبيل ، حمامده

ال حساب عليه من الباب  فيقال ك أدخل من أمتك من  ،  يا رب أمتي أمتي:  فأقول ،  اشفع تشفع 

 وهم رشكاء الناس فيام سواه من األبواب(  ، األيمن من أبواب اجلنة

يوم القيامة، واللجوء إليه إيامنا   ولست أدري كيف يعتربون االستغاثة برسول اهلل 

 وتسليام، يف نفس الوقت الذي يعتربون اللجوء إليه يف الدنيا رشكا وكفرا. 

 د يوم القيامة، وليس له وجود اآلن؟له وجو  وهل أن رسول اهلل 

أو أن مكانته عند اهلل، والتي تؤهله للشفاعة، مؤجلة إىل يوم القيامة، أما يف هذه الدنيا،  

 فال مكانة له؟ 

واألخطر من ذلك كله هو كيفية استحالة القضية الواحدة إىل إيامن من جهة، وإىل رشك  

 ه أصحاب السنة املذهبية. من جهة أخرى.. وهذا من أعجب العجب الذي يقع في

 

 . 1/82رسائل وفتاوى الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد عبد الوهاب:   ( 1)
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إيامنا وتسليام،    يف اآلخرة  ومد أيدهيم إليه،  إذ أهنم يعتربون جلوء اخللق إىل  رسول اهلل  

يف نفس الوقت الذي يعتربون مد أيدهيم إليه يف الدنيا رشكا.. مع أنه لو كان ذلك رشكا، لكان 

ة، وانكشفت احلقائق أمامهم  يف اآلخرة أكرب ألن اخللق يف ذلك املوقف عاينوا أهوال القيام

 رأي العني. 

جلوء الصحابة إىل رسول  ما يدل عىل ، فقد ورد يف األحاديث الكثرية باإلضافة إىل هذا

جييب   ليس ألجل أمر دينهم فقط، بل ألمور دنياهم أيضا، فكان رسول اهلل  اهلل 

 دعواهتم.. بل حيضهم عىل التوسل به لتحقيقها. 

  م األوامر اإلهلية تدعو إىل استثامر هذه الناحية من رسول اهلل  بل ورد يف القرآن الكري

ُْم إِْذ َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا اهللََّ َواْسَتْغَفَر هَلُُم  ﴿ واالستفادة منها، قال تعاىل:  َوَلْو َأهنَّ

اًبا َرِحياًم  ُسوُل َلَوَجُدوا اهللََّ َتوَّ  [ 64]النساء:   ﴾الرَّ

من احلضور معه، والشعور بمعيته، وله    ا نوع  كان التوسل برسول اهلل  وبناء عىل هذا  

 تأثري كبري يف ربط القلب بمحبته، وهو السبيل الصحيح لسلوك سنته. 

لكن أصحاب السنة املذهبية حرموا األمة من االستفادة من هذه املعاين اجلليلة حني  

ة، وأولوا كل ما ورد يف ذلك من النصوص، أو كذبوها مع ورود  اعتربوا كل ذلك رشكا وضالل

 األدلة الكثرية عىل صحتها. 

يف هذا املحل ـ كغريه من املحال  راح ومن أمثلة تلك املواقف موقف ابن تيمية الذي 

يطلق أيقونته املعهودة يف تكذيب النصوص التي ال تتناسب مع  التي ال تتناسب مع منهجه ـ 

قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة(:  ال يف كتابه الذي خصصه هلذا الغرض ) هواه األموي، فق

)السؤال به، فهذا جيّوزه طائفة من الناس، ونقل يف ذلك آثار عن بعض السلف، وهو موجود  

يف ذلك كله ضعيٌف بل موضوع، وليس   يف دعاء كثري من الناس، لكنَّ ما روي عن النبي 

يه حجة، إال حديث األعمى الذي علَّمه أن يقول: )أسألك عنه حديث ثابت قد يظن أن هلم ف
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وأتوجه إليك بنبيك حممد نبي الرمحة(، وحديث األعمى ال حجة هلم فيه، فإنه ِصيح يف أنه 

أن   الدعاء، وقد أمره النبي  وشفاعته، وهو طلب من النبي  إنام توسل بدعاء النبي 

( وهلذا رد اهلل  ْعه يفَّ ، وكان ذلك مما يعد من عليه برصه ملا دعا له النبي يقول: )اللهم َشفِّ

بالسؤال به مل تكن حاهلم    ولو توسل غريه من العميان الذين مل يْدُع هلم النبي    آيات النبي  

  (1) كحاله(

وبام أننا رددنا عىل هذا بتفصيل يف كتابنا ]شيخ اإلسالم يف قفص االهتام[، وذكرنا الكثري  

من األدلة عىل هتافت ما ذكره ابن تيمية من عدم صحة ما ورد يف هذه املسألة من نصوص،  

، وقرص ذلك عىل صحابته دون  فسنكتفي هنا بالرد عىل ما ذكره من ارتباط التوسل بحياته  

 فراد األمة، وهو قول يفيض إىل قطع صلة األمة بنبيها كام ذكرنا ذلك سابقا. غريهم من أ

إال يف ناحية واحدة، وهي    يغاير حياتهال    بأن موت رسول اهلل  والرد عىل هذا ـ أوال ـ  

فإن كان الشك فيها، بل تدل عليها كل األدلة..  انقطاع الوحي، أما ما عداه فإن حياته 

قد نفى اهلل موهتم، وهنى عن  ف آالف الدرجات من رسول اهلل الشهداء، وهم أدنى بآال

ِْم   ﴿اعتقاد ذلك، فقال تعاىل: ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َرهبِّ َسَبنَّ الَّ َوال حَتْ

 النبيني؟وهو سيد الشهداء والعارفني و (، فكيف برسول اهلل 169)آل عمران:  ﴾ ُيْرَزُقونَ 

:) حياِت  أخرب بأن أعامل أمته تعرض عليه، وأنه يدعو هلم، فقال    ثم إن رسول اهلل  

خري لكم حتدثون وحيدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاِت خريا لكم، تعرض عيل أعاملكم فإن 

  (2)  رأيت خريا محدت اهلل تعاىل وإن رأيت رشا استغفرت لكم(

ى اهللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه   ﴿ عاىل:فإن شك يف هذا احلديث، فقد قال ت َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَ

َهاَدِة َفُينَبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ  دُّوَن إىَِل َعامِلِ اْلَغْيِب َوالشَّ  ( 105)التوبة: ﴾ َواملُْْؤِمنُوَن َوَسَُتَ

 

 (122 /1(  قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة 1)

 (  رواه ابن سعد عن بكر بن عبد اهلل مرسال. 2)
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عاىل أخرب بدعوة  فإن قيل: بأن هذه رؤية وليست دعاء أو شفاعة، فنقول: إن كان اهلل ت

ِذيَن حَيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن   ﴿املالئكةـ  عليهم السالمـ  للمؤمنني، كام قال تعاىل: الَّ

 َرمْحًَة َوِعْلاًم  
ٍ
ء نَا َوِسْعَت ُكلَّ يَشْ ِْم َوُيْؤِمنُوَن بِِه َوَيْسَتْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنوا َربَّ َفاْغِفْر لِلَِّذيَن بَِحْمِد َرهبِّ

َبُعوا َسبِيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب  (، فإن كان هذا مع محلة العرش، فكيف  7)غافر: ﴾اجْلَِحيمِ َتاُبوا َواتَّ

 ، ومع أمته التي كلف هبا، وهو أحرص اخللق عليها؟برسول اهلل 

أن أعامل األحياء تعرض عىل األموات من األقرباء والعشائر يف الربزخ،   وقد أخرب 

خريًا استبرشوا :) إن أعاملكم تعرض عىل أقاربكم وعشائركم من األموات، فإن كان  فقال  

 (1)  به، وإن كان غري ذلك قالوا: اللهم ال متتهم حتى هتدهيم كام هديتنا(

،  فإن جاز هذا للعشائر واألقارب، وهم أفراد من األمة، فكيف ال جيوز لرسول اهلل 

َأْنُفِسِهْم  النَّبِيُّ َأْوىَل بِاملُْْؤِمننَِي ِمْن  ﴿وهو أحن عىل أمته من آبائهم، وأمهاهتم، وقد قال تعاىل:

َهاهُتُمْ   ( 6)األحزاب:    ﴾َوَأْزَواُجُه ُأمَّ

يف حال    هذا أوال .. وباإلضافة إليه فإن الرشك احلقيقي هو اعتقاد التأثري لرسول اهلل  

حياته، وعدم التأثري بعد موته.. ألن املؤمن يدرك أن اهلل هو الفاعل واملؤثر مطلقا .. وأن دور  

أنه وسيلة للفضل اإلهلي.. ولذلك فإن هذه اللفظة وحدها  هو الوساطة.. أي رسول اهلل 

]الوسيلة[ تدل كل عاقل عىل التوحيد احلقيقي الذي تدل عليه السنة النبوية.. ال التوحيد الذي 

 يدعو إليه أصحاب السنة املذهبية.  

 : احلكم ببدعية مجيع مظاهر االرتباط الشعوري برسول هللا  

ال تقترص فقط عىل اجلانب    مع أن النصوص الكثرية تدل عىل أن العالقة برسول اهلل  

الترشيعي، بل تتعداه إىل تلك املشاعر العاطفية العميقة، والتي قد تفرز من السلوكات ما ال  

 

 (  رواه أمحد والطياليس. 1)
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يمكن احلكم عليه بالضاللة أو البدعة باعتباره إفرازا طبيعيا لتلك املحبة واألشواق العظيمة  

نا نجد أصحاب السنة املذهبية يغضون الطرف عن كل تلك النصوص، وهيملوهنا، وال  إال أن

، والبدعة يف كل السلوكات التي ترشح هيتمون هبا، بل يعتربون السنة يف اجلفاء لرسول اهلل  

 عن املحبة، وتنبع من الشوق. 

بية من زيارة  وهلذا نجد علام كبريا من أعالم السنة املذهبية، كابن تيمية، يقف مواقف سل

اول بكل ما أوِت من أسلحة التبديع والتضليل أن حيول من زيارته  بل حي.. قرب رسول اهلل 

  التي حتن هلا القلوب، إىل معصية من املعايص، بل بدعة من البدع، مع أن ذلك مما تعارفت  و

تنقطع صلتها عليه األمة اإلسالمية سلفها وخلفها، بل ما تعارفت عليه األمم من قبلها حتى ال  

 بمن ترجع إليهم يف شؤون دينها ودنياها، وحتى ال تزول آثارهم التي تدل عليهم. 

قد ذكر ابن تيمية هذه املسألة يف مواضع كثرية من كتبه، ومنها فتواه ملن سأله عن قوله  و

 َمن زار قربي وجبت له شفاعتي(، و)من زار البيت ومل يزرين فقد جفاين(، وهل زيارة( :

 عىل وجه االستحباب أو ال؟  النبي 

فأجاب: )أّما قوله: )َمن زار قربي وجبت له شفاعتي( فهذا احلديث رواه الدارقطني ـ  

فيام قيل ـ بإسناد ضعيف، وهلذا ذكره غري واحد من املوضوعات، ومل يروه أحد من أهل الكتب  

املعتمد عليها من كتب الصحاح والسنن واملسانيد، وأّما احلديث اآلخر قوله: )َمن حج البيت  

فقد جفاين(، فهذا مل يروه أحد من أهل العلم باحلديث، بل هو موضوع عىل رسول   ومل يزرين

من الكبائر.. وأّما زيارته فليست واجبة   ومعناه خمالف لإلمجاع، فإّن جفاء الرسول  اهلل 

باّتفاق املسلمني، بل ليس فيها أمر يف الكتاب وال يف السنّة، وإّنام األمر املوجود يف الكتاب  

بالصالة عليه والتسليم. وأكثر ما اعتمده العلامء يف الزيارة قوله يف احلديث الذي رواه  والسنّة 

  (1) أبو داود: )ما من مسلم يسّلم عيّل، إالّ رّد اهلل عيّل روحي حتى أرّد عليه السالم(

 

 .27/25(  جمموع الفتاوى: 1)
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بل إن األمر وصل به إىل هذا اجلفاء الذي عرب عنه بقوله: ) أن إتيان مسجد رسول اهلل  

  لك والسفر لذلك أوىل من إتيان قربه لو كانت احلجرة مفتوحة والسفر إليه بإمجاع وقصد ذ

املسلمني. فإن الصحابة كانوا يأتون مسجده يف اليوم والليلة مخس مرات واحلجرة إىل جانب  

املسجد مل يدخلها أحد منهم ألهنم قد علموا أنه هناهم أن يتخذوا القبور مساجد وأن يتخذوا 

وثنا.. وكذلك قد علموا أن صالهتم وسالمهم عليه يف املسجد أوىل من عند قربه.  قربه عيدا أو  

وكل من يسافر للزيارة فسفره إنام يكون إىل املسجد سواء قصد ذلك أو مل يقصده والسفر إىل  

   (1)املسجد مستحب بالنص واإلمجاع(

لناس بذلك كام أن  وقال: )لو كان قرب نبينا يزار كام تزار القبور لكان أهل مدينته أحق ا

أهل كل مدينة أحق بزيارة من عندهم من الصاحلني فلام اتفق السلف وأئمة الدين عىل أن أهل  

مدينته ال يزورون قربه بل وال يقفون عنده للسالم إذا دخلوا املسجد وخرجوا وإن مل يسمى  

من البدع التي  بل يكره هلم ذلك عند غري السفر!! كام ذكر ذلك مالك وبني أن ذلك  ،  هذا زيارة

مل يكن صدر هذه األمة يفعلونه علم أن من جعل زيارة قربه مرشوعة كزيارة قرب غريه فقد 

  (2) خالف إمجاع املسلمني(

وقال يف )الرد عىل األخنائي(: )وهلذا كان الصحابة يف عهد اخللفاء الراشدين إذا دخلوا  

ك وال يقفون خارج احلجرة كام مل  املسجد.. مل يكونوا يذهبون إىل ناحية القرب فيزورونه هنا 

يكونوا يدخلون احلجرة أيضا لزيارة قربه .. وال كانوا أيضا يأتون من بيوهتم ملجرد زيارة قربه 

  بل هذا من البدع التي أنكرها األئمة والعلامء وإن كان الزائر ليس مقصوده إال الصالة

 (3) والسالم عليه وبينوا أن السلف مل يفعلوها(

 

 (.309/ 27(  جمموع الفتاوى )1)

 .243/ 27الفتاوى (  جمموع 2)

 . 385(  الرد عىل األخنائي ص 3)
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فس الكتاب: )ومعلوم أن أهل املدينة ال يكره هلم زيارة قبور أهل البقيع  وقال يف ن

خص باملنع رشعا وحسا كام دفن يف احلجرة   وشهداء أحد وغريهم ... ولكن قرب النبي 

وقرب  ، ومنع الناس من زيارة قربه من احلجرة كام تزار سائر القبور فيصل الزائر إىل عند القرب

 (1) تحب هذه الزيارة يف حقه وال متكن(ليس كذلك فال تس النبي 

، ويعتربه بدعة، وحيرم  بل إنه مل يكتف هبذا، بل راح حيرم السفر لزيارة رسول اهلل 

 يريد أن يفعل معصية.   قرص الصالة ملن فعل هذا، وكأن الذي يريد أن يزور رسول اهلل 

قد أفتى الفتاوى الكثرية يف ذلك، منها قوله: )وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قرب  و

النبي دون الصالة يف مسجده، فهذه املسألة فيها خالف، فالذي عليه األئمة وأكثر العلامء أن  

ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: املسجد احلرام  :  هذا غري مرشوع وال مأمور به، لقوله 

   (2)ي هذا واملسجد األقىص(ومسجد

ومنها قوله يف )جمموع الفتاوى(: )السفر إىل زيارة قبور األنبياء والصاحلني بدعة مل  

يفعلها أحد من الصحابة وال التابعني وال أمر هبا رسول اهلل، وال استحب ذلك أحد من أئمة  

  (3) (املسلمني فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو خمالف للسنة وإلمجاع األئمة

عند اهلم باحلج: )حتى أن   ومنها قوله يف تبديع أشواق املسلمني لزيارة رسول اهلل 

أحدهم إذا أراد احلج مل يكن أكثر مهه الفرض الذي فرضه اهلل عليه وهو حج بيت اهلل احلرام،  

لنبي  وهو شعار احلنيفية ملة إبراهيم إمام أهل دين اهلل بل يقصد املدينة. وال يقصد ما رغب فيه ا

   من الصالة يف مسجده .. بل يقصد من زيارة قربه أو قرب غريه ما مل يأمر اهلل به ورسوله وال

فعله أصحابه وال استحسنه أئمة الدين. وربام كان مقصوده باحلج من زيارة قربه أكثر من 

 

 . 386(  الرد عىل األخنائي ص 1)

 . 146/ 5(  الفتاوى الكربى 2)

 .220/ 27(  جمموع الفتاوى 3)
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مقصوده باحلج وربام سوى بني القصدين وكل هذا ضالل عن الدين باتفاق املسلمني بل نفس  

منهي عنه عند مجهور العلامء حتى أهنم ال   - قرب نبي أو غريه  - سفر لزيارة قرب من القبور ال

جيوزون قصد الصالة فيه بناء عىل أنه سفر معصية.. وكل حديث يروى يف زيارة القرب فهو  

   (1) ضعيف بل موضوع(

اآلن،  وقد حصل بسبب فتاواه يف ذلك فتنة عظيمة يف األمة ال نزال نعيشها آثارها إىل 

قال احلافظ ابن حجر يشري إىل ذلك: )واحلاصل أهنم ألزموا ابن تيمية بتحريم شدِّ الرحل إىل  

  (2) .. وهي من أبشع املسائل املنقولة عن ابن تيمية(زيارة قرب سيدنا رسول اهلل 

وقال احلافظ أبو زرعة العراقي يف بعض أجوبته املسامة ) األجوبة املرضية عن األسئلة  

عند الكالم عىل املسائل التي انفرد ابن تيمية هبا: )وما أبشع مسألتي ابن تيمية يف الطالق    املكية( 

والزيارة، وقد رد عليه فيهام معًا الشيخ تقي الدين السبكي، وأفرد ذلك بالتصنيف فأجاد  

   (3) وأحسن(

وقال يف )طرح التثريب(: )وللشيخ تقي الدين ابن تيمية هنا كالم بشع عجيب يتضمن  

وأنه ليس من القرب، بل بضد ذلك، ورد عليه الشيخ تقي الدين ، نع شد الرحل للزيارةم

قام فشفى صدور قوم مؤمنني(    (4) السبكي يف شفاء السِّ

وذكر احلافظ العالئي املسائل التي انفرد هبا ابن تيمية، ومنها هذه املسألة، فقال: )ومنها  

معصية ال تقرص فيها الصالة، وبالغ يف ذلك ومل يقل به أحد من   أنَّ إنشاء السفر لزيارة نبينا  

 املسلمني قبله( 

 

 (519/ 4(  جمموع الفتاوى )1)

 (. 5/66) :الباري (  فتح2)

 .98–96(  األجوبة املرضية عن األسئلة املكية ص3)

 (  43 /  6(  طرح التثريب ) 4)
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هبية مل يَتكوا  هذا نموذج من النامذج وإال فإن ابن تيمية ومدرسته وأعالم السنة املذ

حبال يربط األمة بنبيها إال قطعوه، وليتهم اكتفوا بقطعه، بل راحوا يتهمون الذين يمدون 

 بالبدعة والضاللة والرشك، وغريها من التهم اجلاهزة.  أيدهيم كل حني لرسول اهلل 

 قطع صلة األمة أبهل بيت نبيها  

التي تواترت النصوص بالداللة  ألمته من بعده، و  من احلبال املمدودة من رسول اهلل  

 ن وردت الوصية هبم بأساليب خمتلفة. عليها حبل أهل بيته عليهم السالم، والذي

..  حديثه عن األنبياء عليهم الصالة والسالملعل أبلغها ما ورد يف القرآن الكريم عند 

  ، هلم مكانة كبريةاهلل تعاىل يعطي أمهية خاصة لذرية األنبياء عليهم الصالة والسالم، ويبني أن  ف

ال من اجلانب العاطفي فقط، وإنام من جانب العميل أيضا، باعتبار أن هلم اصطفاء خاصا،  

 ودورا مهام يف الرسالة وحفظها والوفاء بمقتضياهتا. 

إِنَّ اهللََّ اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل   ﴿ وقد ذكر اهلل سبحانه وتعاىل سنته يف ذلك، فقال: 

ًة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َواهللَُّ َسِميٌع َعلِيمٌ 33 ِعْمَراَن َعىَل اْلَعاملنََِي ) إِْبَراِهيَم َوآَل  يَّ ]آل عمران:    ﴾( ُذرِّ

33  ،34 ] 

ومن العجيب أن يطالب عشاق آل بيت النبوة بالدليل بعد هذه اآلية الكريمة، وهي  

ومها أدنى من  أوضح الواضحات.. فإن كان اهلل تعاىل قد اصطفى آل إبراهيم وآل عمران.. 

 ؟ بكثري.. فكيف ال يصطفى آل بيت رسول اهلل   رسول اهلل 

قوله تعاىل عند تسميته لألنبياء عليهم الصالة والسالم   تلك اآلية الكريمة  ومثل 

ُتنَا آَتْينَاَها إِْبَراِهيَم َعىَل َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمنْ ﴿املذكورين يف القرآن الكريم:  َنَشاُء   َوتِْلَك ُحجَّ

( َوَوَهْبنَا َلُه إِْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُكالا َهَدْينَا َوُنوًحا َهَدْينَا ِمْن َقْبُل َوِمْن 83إِنَّ َربََّك َحكِيٌم َعلِيٌم ) 

تِِه َداُووَد َوُسَلْياَمَن َوَأيُّوَب َوُيوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن َوَكَذلَِك َنْجِزي املُْْحِسننَِي )  يَّ (  84ُذرِّ

نَي )وَ  احِلِ ا َوحَيَْيى َوِعيَسى َوإِْلَياَس ُكلٌّ ِمَن الصَّ ( َوإِْساَمِعيَل َواْلَيَسَع َوُيوُنَس َوُلوًطا َوُكالا  85َزَكِريَّ
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ْلنَا َعىَل اْلَعاملَنَِي )  اهِتِْم َوإِْخَواهِنِْم َواْجَتَبْينَاُهْم َوَهَدْينَاُهْم إِىَل 86َفضَّ يَّ اٍط  ( َوِمْن آَبائِِهْم َوُذرِّ ِِصَ

 [  87  -  83]األنعام:  ﴾ (87ُمْسَتِقيٍم ) 

فهذه اآليات الكريمة توضح الصالت النبسية بني األنبياء مجيعا، وتبني أن االجتباء  

 اإلهلي شملهم هبذا الشكل، وال راد الجتباء اهلل. 

ومل يكتف القرآن الكريم هبذا التعميم، بل ذكر تفاصيل كثرية تدل عليه، حتى يَتسخ  

ان أن اصطفاء األنبياء فضل إهلي باعتباره استمرارا للنهج الرسايل وتوحيدا ملسريته  يف األذه

 حتى ال تنحرف به الطرق واملناهج.

ومن تلك التفاصيل ما ذكره اهلل تعاىل من اصطفائه آلل إبراهيم عليهم السالم يف آيات  

تِِه  َوَوَهْبنَا َلُه إِ   ﴿ متعددة، كقوله تعاىل عن إبراهيم عليه السالم:   يَّ ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوَجَعْلنَا يِف ُذرِّ

نَي   احِلِ ْنَيا َوإِنَُّه يِف اآْلِخَرِة ملََِن الصَّ َة َواْلكَِتاَب َوآَتْينَاُه َأْجَرُه يِف الدُّ  [ 27]العنكبوت:   ﴾النُُّبوَّ

  بل إن القرآن الكريم يذكر أن إبراهيم عليه السالم نفسه دعا اهلل أن يكون اخلط الرسايل 

َُّهنَّ َقاَل إيِنِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما َقاَل  ﴿ممتدا يف ذريته، فقال:  ُه بَِكلاَِمٍت َفَأمَت َوإِِذ اْبَتىَل إِْبَراِهيَم َربُّ

تِي َقاَل اَل َينَاُل َعْهِدي الظَّاملنَِِي  يَّ  [  124]البقرة:   ﴾َوِمْن ُذرِّ

َناُه ﴿سن وظامل يف قوله تعاىل: وقد ِصح  القرآن الكريم بانقسام ذريته إىل حم  ْ َوَبرشَّ

نَي )  احِلِ تِِهاَم حُمِْسٌن َوَظامِلٌ لِنَْفِسِه  112بِإِْسَحاَق َنبِياا ِمَن الصَّ يَّ ( َوَباَرْكنَا َعَلْيِه َوَعىَل إِْسَحاَق َوِمْن ُذرِّ

 [ 113، 112]الصافات:   ﴾ ُمبِنيٌ 

َوَجَعَلَها َكلَِمًة َباِقَيًة يِف َعِقبِِه َلَعلَُّهْم    ﴿ :  بل إن اهلل تعاىل ِصح بأن األمر باق يف عقبه، فقال

 [ 28]الزخرف:   ﴾َيْرِجُعونَ 

كام سأل ربه أن جيعل ذريته أئمة للناس   –بل إن اهلل تعاىل ذكر أن إبراهيم عليه السالم 

:  -عىل لسان إبراهيم عليه السالم    –سأله أيضا أن يوفق الناس ملودهتم واالقتداء هبم، فقال  -

نَا لُِيِقيُموا الصَّ ﴿ ِم َربَّ تِي بَِواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع ِعنَْد َبْيتَِك املَُْحرَّ يَّ نَا إِينِّ َأْسَكنُْت ِمْن ُذرِّ  َفاْجَعْل  اَلةَ َربَّ
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 [  37]إبراهيم:   ﴾َأْفئَِدًة ِمَن النَّاِس هَتِْوي إَِلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ 

ومن تلك التفاصيل ما ذكره اهلل تعاىل من اصطفائه آلل موسى وآل هارون عليهم  

َوَقاَل هَلُْم َنبِيُُّهْم إِنَّ آَيَة ُمْلكِِه َأْن َيْأتَِيُكُم    ﴿السالم، كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل يف قصة طالوت:  

ِمُلُه املاََْلئَِكُة إِنَّ   يِف َذلَِك التَّاُبوُت فِيِه َسكِينٌَة ِمْن َربُِّكْم َوَبِقيٌَّة مِمَّا َتَرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن حَتْ

 [ 248]البقرة:   ﴾آَلَيًة َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيَ 

بل إننا نجد أن اهلل تعاىل اختار هارون أخا موسى عليه السالم ليكون معينا له ووزيرا  

  ﴾َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى اْلكَِتاَب َوَجَعْلنَا َمَعُه َأَخاُه َهاُروَن َوِزيًرا  ﴿بناء عىل طلب موسى، فقال: 

 [ 35]الفرقان:  

آلل يعقوب عليهم السالم، وهم  ومن تلك التفاصيل ما ذكره اهلل تعاىل من اصطفائه 

وإن كانوا جزءا من آل إبراهيم، لكن القرآن خصهم بالذكر عند احلديث عن يوسف بن 

َتبِيَك َربَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتْأِويِل اأْلََحاِديِث  ﴿يعقوب عليهام السالم يف قوله تعاىل:  َوَكَذلَِك جَيْ

مُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعىَل آِل يَ 
ََّها َعىَل َأَبَوْيَك ِمْن َقْبُل إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق إِنَّ َربََّك َعلِيٌم  َوُيتِ ْعُقوَب َكاَم َأمَت

 [  6]يوسف:  ﴾ َحكِيمٌ 

وذكرهم عند احلديث عن زكريا عليه السالم حينام دعا اهلل عز وجل وطلب الذرية  

ي َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضياا ( َيِرُثنِ 5َفَهْب يِل ِمْن َلُدْنَك َولِياا ) ﴿الصاحلة، فقال: 

 [ 6،  5]مريم:  ﴾

والذين   ومن تلك التفاصيل ما ذكره اهلل تعاىل من اصطفائه آلل داود عليهم السالم،  

ُكوُر    ﴿ورد ذكرهم يف قوله تعاىل:   ،  [ 13]سبأ:    ﴾اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكًرا َوَقلِيٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ

 [  16]النمل:   ﴾َوَوِرَث ُسَلْياَمُن َداُوودَ ﴿وقد بني القرآن الكريم أن سليامن ورث داود، فقال:  

وهكذا نجد حديث اهلل عن اصطفائه آلل بيت أنبيائه، وإعطائهم مكانة خاصة، وهي  

  ُقْل ﴿ أوىل بذلك منهم، إن مل يكن نظريا هلم فيه، وقد قال تعاىل عنه:    سنته فيهم، ورسول اهلل  
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بُِع إِالَّ َما ُيوَحى إيَِلَّ َوَما   ُسِل َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل يِب َواَل بُِكْم إِْن َأتَّ َأَنا إِالَّ َنِذيٌر  َما ُكنُْت بِْدًعا ِمَن الرُّ

 [ 9]األحقاف:   ﴾ ُمبِنيٌ 

لكن السنة املذهبية تعرض عن كل هذه النصوص الواضحة يف داللتها، والقطعية يف  

أن تقديم آل الرسول عىل غريهم أثر من آثار اجلاهلية يف تقديم أهل بيت الرؤساء،    ثبوهتا لتعترب

)وإنام :  -طريقته اخلاصة يف التحايل  عىل    –   بقوله يف )منهاج السنة(ابن تيمية  نص عىل ذلك  كام  

قال من فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية: إن بيت الرسول أحق بالوالية. لكون العرب كانت  

يتها تقدم أهل بيت الرؤساء، وكذلك الفرس يقدمون أهل بيت امللك، فنقل عمن نقل  يف جاهل

عنه كالم يشري به إىل هذا، كام نقل عن أيب سفيان، وصاحب هذا الرأي مل يكن له غرض يف  

عيل، بل كان العباس عنده بحكم رأيه أوىل من عيل، وإن قدر أنه رجح عليا، فلعلمه بأن 

  (1) والتقوى عىل النسب، فأراد أن جيمع بني حكم اجلاهلية واإلسالم(اإلسالم يقدم اإليامن  

وابن تيمية هبذا القول وغريه من األقوال الشنيعة يرمي كام كبري من النصوص التي  

بل يعتربهم صامم أمنها، بآل بيته، ويعتربهم مراجع األمة من بعده،  يويص فيها رسول اهلل 

من ركب فيها نجا، ومن ختلف   ، مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح: )وسفينة نجاهتا كام قال 

  (2) (عنها غرق

: )إين تركت فيكم ما إن متسكتم هبام لن   ففي احلديث املتواتر يف كتب السنة، قال 

تضلوا بعدي، الثقلني وأحدمها أكرب من اآلخر: كتاب اهلل حبل ممدود من السامء إىل األرض،  

  (3)وعَتِت أهل بيتي. أال وإهنام لن يفَتقا حتى يردا عيل احلوض( 

وإين تارك  ويف رواية: )أهيا الناس. إنام أنا برش يوشك أن يأتيني رسول من ريب فأجيب.  

 

 ( 455/ 6منهاج السنة النبوية ) (  1)

 رواه البزار، والطرباين.   ( 2)

 رواه أبو داود.  ( 3)
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فيكم الثقلني. أوهلام كتاب اهلل فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهلل واستمسكوا به. فحث عىل 

كتاب اهلل ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي. أذكركم اهلل يف أهل بيتي. أذكركم اهلل يف أهل بيتي.  

   (1)أذكركم اهلل يف أهل بيتي(

اهلل وعَتِت( ومع كثرة الروايات   ولألسف فإن هذا احلديث مع وروده بلفظ )كتاب 

الواردة فيه هبذا املعنى استبدل بحديث آخر، وصار هو املعروف عند الناس، وهو استبدال  

)عَتِت( بلفظ )سنتي( مع أنه مل يرد يف أي من الصحاح الست، وقد أخرج احلديث هبذا اللفظ  

البعض كالطربي وابن مالك بن أنس يف موطئه ونقله مرسال غري مسند، وأخذ عنه بعد ذلك 

 هشام ونقلوه مرسال كام ورد عن مالك. 

مع العلم أنه يف قانون املحدثني ال يروى احلديث إال بأصح صيغه، هذا يف حال كون  

الصيغة املروية عن مالك صحيحة باعتبار املحدثني ألهنا مرسلة، ولكنه لألسف صار احلديث  

املكتوم، بل لو أن شخصا حدث به الهتم   املرسل هو األصل، وصار احلديث املتواتر يف حكم

 يف دينه. 

الرجوع إىل آل البيت  التي تدل عىل وجوب  الكثرية  األدلة  باإلضافة إىل هذا، فقد وردت  

قد ورد يف احلديث الصحيح املعروف: )عيل مني وأنا فال تعد وال حتىص،  ، وهي تلقي الدينل

  (2)منه. وال يؤدي عني إال أنا أو عيل(

من أحّب أن حييا حياِت، ويموت ميتتي، ويدخل اجلنّة التي وعدين هبا ريّب،  : )و وقال  

وهي جنّة اخللد، فليتّوَل علّيًا وذّريته من بعدي؛ فإهّنم لن خيرجوكم من هدى، ولن يدخلوكم  

   (3) باب ضاللة(

 

 مسلم.رواه  ( 1)

 أمحد.رواه   (2)

 .رواه احلاكم ( 3)
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إن منكم من يقاتل عىل تأويل القرآن كام قاتلت عىل تنزيله. فقال أبو بكر:  ):  وقال 

أنا هو يا رسول اهلل؟ قال: ال. قال عمر: أنا هو يا رسول اهلل؟ قال: ال. ولكنه خاصف النعل  

  (1) وكان عيل خيصف نعل رسول اهلل يف احلجرة عند فاطمة(

لتنتهن معرش قريش، أو ليبعثن اهلل عليكم رجال  ):  ويف رواية أخرى: قال رسول اهلل  

كم عىل الدين. قيل يا رسول اهلل أبو بكر؟ قال: ال.  مني امتحن اهلل قلبه لإليامن، يرضب أعناق

 (2) قيل: عمر. قال: ال. ولكن خاصف النعل يف احلجرة(

أعرضت عنهم، بل قدمت عليهم الطلقاء واليهود، حتى  ـ  لألسف  ـ  لكن السنة املذهبية  

ت  أن مرويات كعب األحبار يف تفسري القرآن الكريم ويف كتب العقيدة أكرب بكثري من املرويا 

 التي رووها عن أهل البيت عليهم السالم. 

حصل  بل إننا نجد أهل هذه السنة يعظمون السنة التي حصل فيها املأساة الكربى حني 

، ويسمون تلك السنة سنة اجلامعة.. ويعتربون معاوية  مع معاويةاحلسن بن عيل  الصلح بني

سن بن عيل سيد شباب  بموجبها خليفة للمسلمني مع تلك النصوص الكثرية التي تعترب احل 

 أهل اجلنة .. وأن له مكانة عظيمة يف الدين..  

ولكن مع ذلك  يعتربون ذلك املوقف إقرارا منه بحقانية معاوية، وهم ينسون أن يقرؤوا  

َقاَل َياَهاُروُن َما ﴿ قوله تعاىل يف وصف وضع قريب من الوضع الذي كان فيه احلسن بن عيل: 

( َقاَل َيْبنَُؤمَّ اَل َتْأُخْذ بِلِْحَيتِي َواَل  93( َأالَّ َتتَّبَِعِن َأَفَعَصْيَت َأْمِري ) 92َمنََعَك إِْذ َرَأْيَتُهْم َضلُّوا ) 

ائِيَل َومَلْ َتْرُقْب َقْويِل  ْقَت َبنْيَ َبنِي إَِْسَ  [ 94  -  92]طه:   ﴾ بَِرْأِس إِينِّ َخِشيُت َأْن َتُقوَل َفرَّ

فهذه اآليات توضح سنة من سنن الغواية التي يتالعب هبا الشيطان بأتباع األنبياء حني  

 يسول هلم أن يأخذوا دينهم من السامري، ويَتكوا النبي وآل بيت النبي. 

 

 الَتمذي وأمحد.رواه  ( 1)

 الَتمذي وأمحد.رواه   (2)
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ومثلام حصل للحسن بن عيل حصل ألخيه احلسني بن عيل الذي ورد يف األحاديث  

ومع ذلك نجد أصحاب السنة  ،  ن الدين، وأنه نفس رسول اهلل  الكثرية بيان فضله ومرتبته م

املذهبية حني يذكرون تلك التضحية العظيمة التي قام هبا احلسني للحفاظ عىل الدين يف وجه  

من يريد حتريفه، حيتقرون ما فعله، بل يعتربونه من األخطاء الكربى التي ال منفعة فيها..  

 من الصحابة.. ويقدمون عليه مواقف ابن عمر وغريه 

)ومل يكن يف اخلروج ال مصلحة دين وال مصلحة دنيا بل متكن أولئــك  يقول ابن تيمية:  

حتى قتلوه مظلومًا شهيدًا وكان يف خروجه وقتله من  الظلمة الطغاة من سبط رسول اهلل 

نه  الفساد ما مل يكن حصل لو قعد يف بلده. فإن ما قصده من حتصيل اخلري ودفع الرش مل حيصل م

 (1) يشء، بل زاد الرش بخروجه وقتله ونقص اخلري بذلك وصار ذلك سببًا لرش عظيم(

وهكذا أصبح ابن تيمية وغريه من أعالم السنة املذهبية أساتذة وأئمة وناصحني لذلك  

حسني  ، أحب اهلل من أحب حسيناً ، )حسني مني وأنا من حسني: الذي قال فيه رسول اهلل 

 (2) ِسْبٌط من األسباط(

، ففي احلديث  ، وهو يف حياته الرشيفة أنه سلم ملن سامل وحرب ملن حارببل أعلن  

نظر إىل ابنته فاطمة وإىل عيل ومعهام احلسن واحلسني وقال هلم: )أنا حرب   أن رسول اهلل 

وقال: )من أحب احلسن واحلسني أحببته، ومن أحببته  ،  (3)  وِسْلٌم ملن ساملكم(، ملن حاربكم

ته ومن أبغضته  أحبه اهلل، ومن أحبه اهلل أدخله جنات النعيم، ومن أبغضهام أو بغى عليهام أبغض

  (4) أبغضه اهلل، ومن أبغضه اهلل أدخله جهنم وله عذاب مقيم(

 

 .531-530ص 4منهاج السنة ج  ( 1)

 رواه أمحد وابن ماجة.  ( 2)

 رواه أمحد.   ( 3)

 رواه الطرباين يف الكبري.   ( 4)
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ولكن مع ذلك فإن أصحاب السنة املذهبية اعتربوا كل من سامل آل بيت النبوة ووقف  

 معهم ضاال ومبتدعا، واعتربوا كل من حارهبم وناصبهم العداء سنيا ومهتديا. 
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 واحلياء رسول اهلل ..  

أنه  من أمهات األخالق، وأركاهنا، و احلياء  املقدسة الكثرية اعتبار ورد يف النصوص 

 يستحيل أن يكون اإلنسان متخلقا، وهو خال من احلياء.. 

أن احلياء هو اخللق املمثل لإلنسان املسلم، فقال: )إن لكّل دين   بل أخرب رسول اهلل 

  (1) خلقا، وخلق اإلسالم احلياء(

ن وعالمة من عالماته، فقال خماطبا رجال رآه يعاتب أخاه  بل أخرب أنه أثر من آثار اإليام

 (2) يف احلياء: )دعه فإن احلياء من اإليامن(

    (3) أن احلياء منبع لكل خري، ولكل خلق طيب، فقال: )احلياء ال يأِت إال بخري(  بل ذكر  

َس كون احلياء أصال من األصول التي تنبع منها مجيع   وقد وضح رسول اهلل 

)ليس ذاك، ولكن االستحياء  :  الطيبة، فقالـ  موضحا ملن قرص احلياء عىل مناح معينة ـ األخالق  

من اهلل حق احلياء أن حتفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر املوت والبىل، ومن 

  (4) أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من اهلل حق احلياء(

ووضح يف حديث آخر أَسار تأثري فقدان احلياء يف اعتالل الشخصية وانحرافها، فقال:  

)إن اهلل عز وجل إذا أراد أن هيلك عبدا نزع منه احلياء، فإذا نزع منه احلياء مل تلقه إال مقيتا ممقتا،  

خائنا خمونا، فإذا  فإذا مل تلقه إال مقيتا ممقتا نزعت منه األمانة، فإذا نزعت منه األمانة مل تلقه إال

مل تلقه إال خائنا خمونا نزعت منه الرمحة، فإذا نزعت منه الرمحة مل تلقه إال رجيام ملعنا، فإذا مل  

 

 ابن ماجه.رواه   ( 1)

 رواه البخاري.   ( 2)

 رواه البخاري.   ( 3)

 رواه الَتمذي وصححه احلاكم.  ( 4)
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 (1) تلقه إال رجيام ملعنا نزعت منه ربقة اإلسالم(

وهكذا نرى من خالل هذه األحاديث وغريها قيمة احلياء يف الدين، وعالقته باإليامن،  

 خصية..  وعالقته بكامل الش

لكنا عندما نعود للقلوب املريضة التي أتيح هلا أن ترسب بعض سمومها إىل تراثنا  

تتناقض مع هذا اخللق العظيم..   رسول اهلل ترسم صورة خمتلفة متاما عن  ها نجداحلديثي 

يامرس من السلوكات ما يستحيي منه أبسط  الذي تفحش املفاحش التصوره بصورة فهي 

 .هم عن ذلك الكامل الذي آتاه اهلل نبيه  الناس وأحقرهم وأبعد

ومن األمثلة عىل ذلك احلديث املروي يف مناقب عثامن بن عفان.. والذي أراد واضعه  

من خالله أن حيبب الناس يف عثامن باعتباره من الشخصيات التي وقع حوهلا التنازع بني  

املنقبة هو رسول اهلل   مذاهب األمة وطوائفها، لكنه نيس أن الذي سيضحي به ليثبت به تلك

   .الذي هو أستاذ األساتذة ومريب األمة مجيعا، بل هو رسول الرسل، وأقرب املقربني إىل اهلل 

مضطجعا    ما رواه مسلم وغريه عن عائشة، قالت: كان رسول اهلل  ونص احلديث هو  

يف بيتي، كاشفا عن فخذيه، أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، وهو عىل تلك احلال، فتحدث،  

،  ثم استأذن عمر، فأذن له، وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثامن، فجلس رسول اهلل 

فدخل فتحدث، فلام خرج قالت   -قال حممد: وال أقول ذلك يف يوم واحد  -وسوى ثيابه 

أبو بكر فلم هتتش له ومل تباله، ثم دخل عمر فلم هتتش له ومل تباله، ثم دخل عثامن   عائشة: دخل 

  (2) فجلست وسويت ثيابك فقال: )أال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة(

وقد تلقف أصحاب السنة املذهبية هذا احلديث كام يتلقفون القرآن الكريم، يأبون من  

  ﴾ َوإِنََّك َلَعىَل ُخُلٍق َعظِيمٍ ﴿ قيمة هلا أمام قوله تعاىل: يتكلم فيه، ويربرون كل ذلك بأشياء ال

 

 ابن ماجة.   ( 1)

 . مسلمرواه   ( 2)
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 [ 4]القلم:  

من كشفه لفخذه مل يكن مما يستدعي احلياء،    ذلك أهنم إن قالوا: إن ما فعله رسول اهلل  

.. وبذلك (1) فذلك جيعلهم يتناقضون مع ما ورد يف السنن الكثرية من إثبات كون الفخذ عورة

 يف تصورهم قد ارتكب حراما.  . وبذلك يكون رسول اهلل يكون كشفها حراما. 

.. رد عليهم  ليس عورةالفخذ  ومع تلك األحاديث .. فاألرجح أن  فإن جادلوا، وقالوا:  

ذكر يف احلديث بأن كشفها ليس من احلياء.. ألن املستحيي ال يتورع عن  بأن رسول اهلل 

احلرام فقط، بل يتورع عن الشبهات، بل حتى عن املباحات التي ال تنسجم مع ما يقتضيه اخللق 

 الطيب. 

خص بذلك عثامن .. رد عليهم بأن   فإن جادولوا ـ وهذه عادهتم ـ بأن رسول اهلل 

 يمكن لشخص أن يعترب صادقا، وهو يصدق مع قوم دون قوم..  اخللق واحد مع اجلميع، فال

 .  أو يف قضية دون قضية. 

فإن جادلوا، وقالوا: ولكن احلديث يف صحيح مسلم.. قلنا هلم: صحيح مسلم  

.. فأهيام أعظم لكم أن وصحيح البخاري وكل كتب الدنيا فداء لشعرة من شعر رسول اهلل 

، ويمس أعظم ميزة  كاتبه، أو متس كرامة رسول اهلل يرد حديث قد يتوهم راويه أو خيطئ 

وهو أخالقه العالية التي ال يضاهيها أي كان صحابيا كان أو نبيا أو حتى مالكا مقربا..    فيه  

 ؟فكيف تتصورون بربكم أن صحابيا ـ ال ترون عصمته ـ يكون أعظم خلقا من رسول اهلل 

.. بل ربام يكون واضع هذا احلديث  هذا مثال عىل ذلك.. وليت األمر توقف عىل هذا

  وأمثاله يؤسسون نظريا ملا هو أخطر وأعظم .. ألهنم إن أودعوا يف النفوس بأن رسول اهلل 

 

مر عىل معمر بفناء املسجد حمتبيا كاشفا عن   ومنها ما روي عن حممد بن عبد اهلل بن جحش أن النبي   ( 1)

: )مخر فخذك يا معمر فإن الفخذ عورة(، رواه أمحد ورواه الطرباين يف الكبري،  طرف فخذه فقال له النبي 

 ورجال أمحد ثقات.
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ال يتوفر له احلياء الذي يتوفر لعثامن.. فإهنم بعد ذلك يمكنهم أن يضعوا من األحاديث العملية  

سلف والسنة املذهبية التي جاءوا هبا  خاصة من الذين يقدمون ال  ،املثبتة لذلك ما يسهل قبوله

 نفسه.  عىل رسول اهلل 

ذلك احلديث اخلطري    ومن األمثلة العملية التي نزعوا هبا ثوب احلياء عن رسول اهلل  

 لريتعش كل اجلسم منه.  مشهده  الذي يكفي تصور 

يف موقف حرج جدا    تضع رسول اهلل  وهي بكامل أمراضها  السنة املذهبية،  ففيه نرى  

مناف لكل قيام احلياء والعفاف والنبل، وكل ذلك لتظهر الصحابة يف مظهر أكرم وأرشف  

ال هم الذين  ،هو الذي كان يتتلمذ عىل أيدهيم .. وكأن رسول اهلل وأنبل من رسول اهلل 

 . يتتلمذون عىل يديه

كان رسول اهلل  عن عائشة، قالت: ونص احلديث كام رواه الَتمذي وصححه األلباين 

  جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول اهلل  فإذا حبشية تزفن والصبيان

،  فجئت فوضعت حليي عىل منكب رسول اهلل  (،يا عائشة تعايل فانظري)حوهلا، فقال: 

. قالت:  ( ؟أما شبعت، أما شبعت)فجعلت أنظر إليها ما بني املنكب إىل رأسه، فقال يل: 

ألنظر منزلتي عنده إذ طلع عمر، قالت: فارفض الناس عنها: قالت: فقال   فجعلت أقول ال 

 .:  (1) قالت: فرجعت(، إين ألنظر إىل شياطني اإلنس واجلن قد فروا من عمر): رسول اهلل 

ومع أن تصور هذا احلديث وحده كاف للداللة عىل ما نقول.. ولكن مع ذلك نحتاج  

 املشهد، وتقربه من القارئ املعاِص. إىل بعض التوضيحات التي ترسم 

والصورة هي أنه كانت هناك جارية .. والظاهر أهنا عاقلة بالغة .. بدا هلا أن ترقص كام  

يرقص احلبشة يف الشارع.. وأمام الناس.. وكان الصبية يلتفون حوهلا، وهي بتلك احلالة..  

، وطلب منها أن حترض جملس  عائشةـ ونستغفر اهلل من هذا ـ فأَسع إىل  فلمحها رسول اهلل 

 

 الَتمذي. رواه   ( 1)
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  منكب رسول اهلل  الرقص.. وعندما حرضت وضعت عائشة ـ بحسب احلديث ـ ذقنها عىل  

 .. وأمام الناس. 

  اجلارية خوفا منه.. مع أنه كان رسول اهلل  فانفض الناس عنوبعد مدة طلع عمر 

 معهم.. ومع ذلك مل يشعروا بيشء..  

أن نحتال ببعض املربرات.. لكن املشكلة أن   وليت األمر توقف عند هذا، إذن ألمكن

إين ألنظر إىل  عندما رأى الناس يفرون حلضور عمر قال: ) هؤالء ذكروا أن رسول اهلل 

 ( شياطني االنس واجلن قد فروا من عمر

وهذا عجب عجاب.. وتصور املشهد وحده كاف لرضب كل القيم التي جاء هبا القرآن  

 والسنة النبوية املطهرة. الكريم 

ولن أجادل هؤالء كثريا.. بل أكتفي بأن أطلب منهم فقط أن حييوا السنة املرتبطة هبذا  

قوم هبا املشهد.. بأن حيرضوا زوجاهتم.. ثم يطلبون منهم أن يشاهدوا عروض الرقص التي ي 

 احلبشة أو غريهم. 

فإن عز عليهم ذلك، وخافوا عىل وقارهم، فليكتفوا بأن حيرضوا زوجاهتم ـ وأمام املأل  

 من الناس ـ وحييوا سنة وضع الزوجة ذقنها عىل منكب زوجها كام رووا يف احلديث.. 

فإن كان كذلك فلم جوزوا  .. ووقارهم ومروءهتم أم أهنم يرون ذلك خادشا حليائهم

 ما نزهوا عنه نفوسهم.   ل اهلل رسو ل

وقد قرأت يف فتاواهم الكثرية ما يدل عىل حرمة ما هو أقل درجة من الفعل الذي  

]اإلسالم سؤال   هحممد الصالح املنجد يف موقع ، فقد وجه للشيخ وصفوا به رسول اهلل 

يف  هل جيوز للزوجني أن يقبض كل منهم عىل يد األخر وهم يمشون  هذا السؤال: )  وجواب[

 (الشارع؟

لكن مع ذلك كان   ومع أن هذا أدنى بكثري من املشهد الذي رسموه لرسول اهلل 
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جيب عىل الرجل وامرأته إذا سارا معا يف الشارع أن يتحليا باحلشمة ويتصفا  جواب الشيخ: ) 

فإن الناس يف العادة ، وخاصة إذا كانا ملتزمني بأحكام الدين وآداب اإلسالم، بالوقار

 .. ( فال بد من مراعاة ذلك ، وينظرون إليهام نظرة تبجيل واحَتام، يتخذوهنام قدوة

نفسه حني جتوز    هذه صورة من الصور التي تستعيل هبا السنة املذهبية عىل رسول اهلل  

 عليه من خوارم املروءة ما تنزه نفسها وسدنتها عنه. 

ؤالء أنه قد نرش عىل النت  وبمناسبة ذكر السدنة لو أنك قبل أن تورد احلديث ذكرت هل

  صورة البن باز أو العثيمني أو غريمها من املشايخ، وهو عىل احلالة التي صور هبا رسول اهلل  

الشتد غضبه، وذكر لك أن ذلك كذب، وأن ابن باز أو ابن العثيمني أكرب وأتقى من أن يفعال  

 هذا.

عن سورة عبس، فذكرت  وهبذه املناسبة أذكر أين يف بعض املجالس، حيث كنا نتحدث  

للجالسني، وأكثرهم من أهل السنة املذهبية، أن هناك رواية تنص عىل أن الذي عبس هو عثامن 

، فقامت قيامة أحدهم، وقال يل: أنت بقولك هذا تطعن يف  بن عفان، وليس رسول اهلل 

السنة  .. لكن يطعن يف رسول اهلل  الصحابة.. ونيس أنه بقوله أهنا نزلت يف رسول اهلل 

املذهبية جتوز الطعن يف رسول اهلل، وال جتوز انتقاد بعض مواقف أصحابه، مهام كان ذلك 

 االنتقاد لطيفا ومؤدبا.

وليت السنة املذهبية اكتفت بأمثال هذه املشاهد.. بل إهنا توغل يف رفع احلياء عن رسول  

فاعلها شيطانا، وهو ما حني تصوره بتلك الصورة التي هنى عنها هنيا شديدا، بل اعترب  اهلل 

املسجد، وفيه نسوة من األنصار،  دخل  رسول اهلل  نص عليه احلديث الذي ذكر فيه أن 

أال عست امرأة أن خترب  )فوعظهن، وذكرهن، وأمرهن أن يتصدقن، ولو من حليهن، ثم قال: 

ه إذا خال  القوم بام يكون من زوجها إذا خال هبا، أال هل عسى رجل أن خيرب القوم بام يكون من 

فال  ):    قال ففقامت امرأة سفعاء اخلدين، فقالت: واهلل إهنم ليفعلون، وإهنن ليفعلن.    (،بأهله
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تفعلوا ذلك، أفال أنبئكم ما مثل ذلك؟ مثل شيطان لقي شيطانة بالطريق، فوقع هبا، والناس  

   (1)(ينظرون 

فمع أن أصحاب السنة املذهبية يروون هذا احلديث، ويطبقونه يف حياهتم أحسن تطبيق،  

يتجرؤون فيذكرون ما يستحيا  فال نرى أحدهم يذكر عالقته بأهله.. لكنهم مع رسول اهلل 

 من ذكره.. 

ما رواه  ـ والتي يرجتف الفؤاد من ذكرها وسامعهاـ     ومن الروايات الورادة يف هذا املجال

ندب من رأى امرأة فوقعت يف نفسه إىل أن يأِت امرأته أو جاريته  : بابحتت عنوان )مسلم 

 ( فيواقعها 

وهي متعس   ،فأتى امرأته زينب ،رأى امرأة عن جابر أن رسول اهلل  ثم أورد رواية

وتدبر يف    ، إن املرأة تقبل يف صورة شيطان)  : فقال   ، فقىض حاجته ثم خرج إىل أصحابه  ، منيئة هلا 

   (2) (فإن ذلك يرد ما يف نفسه ، فليأت أهله ، فإذا أبرص أحدكم امرأة ،صورة شيطان

ويف رواية أخرى، أو حادثة أخرىـ  كام يذكر أصحاب السنة املذهبية عند تعدد الروايات  

 فأتى سودة وهي تصنع طيبا  ،امرأة فأعجبته رأى رسول اهلل : اهلل بن مسعود قالـ عن عبد 

أيام رجل رأى امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ):  ثم قال  ،فقىض حاجته  ، فأخلينه  ،سوةعندها نو

  (3) (معها مثل الذي معها 

الذي   ولست أدري ما أقول تعليقا عىل هذه الروايات، وهل هي تتعلق برسول اهلل 

نعرفه .. واملمتلئ بالطهارة والعفة .. ذلك الذي وصف اهلل هتجده وزهده وعبادته وتقواه ..  

ذلك الذي أتته الدنيا راغمة، فقال: إليك عني.. ذلك الذي آثر يف شبابته إىل كهولته أن يتزوج 

 

 (. 199)ص: مساوئ األخالق للخرائطي   ( 1)

 مسلم. رواه   ( 2)

 ( 4/367( و البيهقي يف الشعب )2/196الدارامي )رواه   ( 3)
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وامل اجلميلة..  امرأة تكربه سنا، وكان مع ذلك يف أكثر أوقاته متوجها إىل ربه مستغرقا يف تلك الع 

 أم أنه شخص آخر خمتلف متاما.

غريب جدا، فهو ال يكتفي بأن يستأذن   وهذا الشخص الذي ألصقوه برسول اهلل 

أصحابه من أجل أن يعارش زوجته .. بل يستأذن النساء أيضا بأن يَتكنه مع زوجته لقضاء  

نه مل يفعل شيئا جيتهد .. وكأنه مل حيصل يشء.. وكأنحاجته.. ثم يعود إليهم، وتعود هي إليه

 أصحاب الطبع السليم يف سَته، ويستحيون من جمرد اإلشارة إليه. 

بأنه رمى برصه للمرأة الغريبة األجنبية، فأعجبته ..   وفوق ذلك يرمون رسول اهلل 

 وهم يريدون بذلك: أثارت شهوته .. ألن اإلعجاب املجرد ال يدعو إىل ما ذكروه.. 

عن الرجل جيامع أهله ثم   روي أن رجال سأل رسول اهلل ومن األمثلة عىل هذا ما 

  (1)ثم نغتسل(   ،إين ألفعل ذلك أنا وهذه):  يكسل، هل عليهام الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال  

فهل يمكن ملن روى هذا، أو نقله، أو ألي مفت يف الدنيا أن يذكر ملستفتيه كيف يعارش  

 رضورة تدعو إىل ذلك؟ أهله؟  وهل هناك 

كل ما يتناىف مع املروءة والشهامة والنبل يف   ولكن هؤالء جيوزون عىل رسول اهلل 

 نفس الوقت الذي ينزهون أنفسهم عنه. 

ابن تيمية مرارا عند حتذيره من صحبة األحداث    ه كررومن األمثلة اخلطرية عىل ذلك ما  

: أن وفد عبد القيس ملا قدموا عىل النبي  قوله: )وقد روى الشعبي عن النبي من واملردان 

   عليه   - وكان فيهم غالم ظاهر الوضاءة أجلسه خلف ظهره؛ وقال: إنام كانت خطيئة داود

 (2) النظر(  –السالم 

وهو مزوج بتسع نسوة؛ والوفد قوم   ثم علق عليه بقوله: )هذا وهو رسول اهلل 

 

 مسلم. رواه   ( 1)

 (203/ 3(  الفتاوى الكربى البن تيمية )2)
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  (1) ن الفاحشة معروفة يف العرب؟(صاحلون، ومل تك

وكأنه حديث صحيح ال جمال لرفضه مع أن  ـ مع تشدده مع األحاديث ـ قد رواه و

 احلديث مكذوب موضوع .. 

  وهو دليل عىل تلك الصورة البشعة التي حيملها دعاة السنة املذهبية عن رسول اهلل 

لقداسة أن خيطر عىل باله مثل ذلك ذلك الطاهر املطاهر املمتلئ با   .. فهل يمكن لرسول اهلل  

 الشذوذ أصال.. 

واألمثلة عىل ذلك غري ما ذكرت كثرية، وهي مما يفرح به املبرشون واملسترشقون  

واملستغربون، وهي كلها مما يورده أصحاب السنة املذهبية من باب تبيني أحكام الرشيعة.. فهل  

الصورة القدسية عنه لتحل بدهلا صورة وبنزع تلك  ،  أحكام الرشيعة تبني بتشويه رسول اهلل  

 املراهق الشهواين الذي ال عالقة له بالدين وال برب العاملني؟ 

عندما نَتك كل هذا الغثاء والدخن الذي جاءت به السنة املذهبية ونذهب إىل السنة  

فالقرآن الكريم الذي هو املصدر األول للسنة النبوية  ، النبوية نجد األمر عكس ذلك متاما 

الشديد، ويف موقف كان   باحلياء  وسنته وسريته يصف رسول اهلل    تعريف برسول اهلل  ولل

ِذيَن آَمنُوا اَل َتْدُخُلوا ُبُيوَت النَّبِيِّ إِالَّ َأْن ُيْؤَذَن   ﴿  يمكن أن يكون حازما فيه، قال تعاىل:  َا الَّ َياَأهيُّ

وا َواَل ُمْسَتْأنِِسنَي  َلُكْم إِىَل َطَعاٍم َغرْيَ َناظِِريَن إَِناُه َوَلكِْن إِ  َذا ُدِعيُتْم َفاْدُخُلوا َفإَِذا َطِعْمُتْم َفاْنَترِشُ

]األحزاب:   ﴾ حِلَِديٍث إِنَّ َذلُِكْم َكاَن ُيْؤِذي النَّبِيَّ َفَيْسَتْحيِي ِمنُْكْم َواهللَُّ اَل َيْسَتْحيِي ِمَن احْلَقِّ 

53 ] 

  وتعاىل إخبار الصحابة أن رسول اهلل  الذي يتوىل فيه اهلل سبحانه    تصوروا هذا املشهد 

بأي  مأن خيرجه  يستحيي من إخراجهم بيته بعد سمرهم الطويل عنده.. وكان يف إمكانه 

 طريقة.. ولكنه كان حريصا عىل قلوهبم ومشاعرهم أن تتأذى ولو بام ال يتأذى منه. 

 

 (203/ 3(  الفتاوى الكربى البن تيمية )1)
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  (1) خدرها بأنه كان أشد حياء من العذراء يف  السنة النبوية رسول اهلل    تولذلك وصف

ال ُيْسأل    : ) وكان النبي  قال   يرد سائال، فعن أنس بن مالكحليائه الشديد، مل يكن    .. وأنه  

 .  (2) شيئا إال أعطاه (

من سأله حاجة مل يرده إال هبا أو  ) : قوله  رسول اهلل هند بن أيب هالة ومما وصف به 

أبا وصاروا عنده يف احلق سواء،  بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار هلم 

 (3) (جملسه جملس حلم وحياء

َدٍة  مع الربدة، والتي رواها  وكلنا يعرف قصته  سهل بن سعد أنَّ امرأة جاءت ُبرِبْ

ْملُة؟ قال: نعم، قالت:   منسوجة، فيها حاشيُتها، قال سهل: أتدرون ما الرُبدُة؟ قالوا: الشَّ

حمتاجًا إليها، فخرج إلينا وإهنا  فأخذها رسوُل اهلل َنَسجُتها بيدي، فجئُت ألْكُسوَكها، 

نها رجل، فقال: اكُسنِيها يا رسوَل اهلل، ما أحسنَها! فقال القوم: ما أحسنَت، َلبِسها  إلزاره، فحسَّ

ألْلَبسها،  حمتاجًا إليها، ثم سألتَها، وعلمَت أنه ال يردُّ سائاًل، قال: إين واهلل ما سألته  النبيُّ 

 (4) (إنام سَألته لِتكون َكفني، قال سهل: فكانت َكَفنَهُ 

احلقيقي .. رسول اهلل الذي   وغريها من األحاديث الكثرية التي تصف رسول اهلل 

ليتحول   املتوحشني حاولت السنة املذهبية أن تصوره لنا بصورة أولئك األجالف الغالظ

السنة املذهبية الذين مل يكتفوا بتشويه أنفسهم،    املتدين إىل جلف غليظ كمن نراهم من أصحاب

 بل شوهوا دين اهلل، وشوهوا معه رسول اهلل. 

 

 رواه البخاري و مسلم.   ( 1)

 رواه أبو داود.   ( 2)

 رواه الَتمذي يف الشامئل.   ( 3)

 رواه البخاري.   ( 4)
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 رسول اهلل .. والقوة 

الكربى التي يتفق العقل والنقل يف   يمكن اعتبار القوة صفة من صفات رسول اهلل 

 إثباهتا له.. 

فالعقل الفطري الذي مل يتدنس بدنس احلقد واألهواء يقر بأنه مل يوجد يف الدنيا مجيعا  

رجل استطاع ـ مع انعدام كل الوسائل املادية ـ أن ينرش من اهلداية والنور ما نرشه رسول اهلل  

 وكأن العامل قبل وجوده خيتلف متاما عن العامل بعد وجوده.. وكأن البرشية حتولت بعد ،

 نوره بمرحلة متقدمة جدا يف طور اإلنسانية مقارنة باملرحلة التي سبقت ظهوره. بزوغ 

وذلك كله ال يستطيع القيام به ـ من الناحية العقلية واملنطقية ـ إال من أوِت من القوة  

 بجميع أنواعها وحباهلا. 

صورته    ، والنظر إىل باإلضافة إىل هذه البدهيية العقلية، فإن التأمل يف حياة رسول اهلل  

يف القرآن الكريم ويف السنة الصحيحة يثبت هذا، ويؤكده، بل يضيف إليه أبعادا ال يستطيع 

 العقل املجرد أن يكتشفها. 

هو تلك الطاقة العجيبة التي جعلته يتحمل وحي اهلل، ويصبح    فأول قوة لرسول اهلل  

وقد أشار اهلل تعاىل إىل   واسطة بني اهلل وعباده.. وهذه طاقة ال يستطيع العقل املجرد تصورها،

، والقول الثقيل هنا [5]املزمل:    ﴾إِنَّا َسنُْلِقي َعَلْيَك َقْواًل َثِقياًل ﴿ثقلها وعظمها وشدهتا، فقال:  

 ليس فقط بمعناه، وإنام باستقباله أيضا. 

وهلذا ورد يف السنة املطهرة ما يدل عىل تلك املعاناة الشديدة التي يتحملها رسول اهلل  

 أنزل عىل رسول اهلل قال زيد بن ثابتقيه للوحي، فقد ورد يف احلديث عن عند تل :  

 .(1)وفخذه عىل فخذي، فكادت ترض فخذي
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فقلت: يا رسول اهلل، هل حتس   عبد اهلل بن عمرو قال: سألت النبي وحدث 

أسمع صالصيل، ثم أسكت عند ذلك، فام من مرة يوحى إيل  ): بالوحي؟ فقال رسول اهلل 

   (1)ت أن نفيس تفيض(إال ظنن

يف اليوم الشديد الربد، فيفصم   : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي قالت عائشة وحدثت 

 . (2) عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا هذا لفظه

كان إذا أوحي إليه وهو عىل ناقته، وضعت جراهنا، فام   النبي حدث غريها أن و

 . (3)تستطيع أن حترك حتى يرسى عنه

 أثناء تلقيه الوحي..  وهكذا تواترت الروايات والشهادات عن قوة حتمله 

وال يقف األمر عند ذلك.. فالوحي يتطلب تنفيذا .. كام يتطلب تبليغا .. كام يتطلب  

والقوة يف   ،والقوة يف التبليغ ،مثال القوة يف التنفيذ مواجهة.. ويف كل ذلك كان رسول اهلل 

 املواجهة. 

وكمثال عىل قوته يف التنفيذ ذلك األمر اإلهلي الشديد الذي نزل عليه يف أول نبوته،  

إىل أخر حلظة من حياته .. قيام الليل.. فقد كان من أول ما نزل عليه قوله تعاىل:   لتزمه وا

ُل ) ﴿ مِّ َا املُْزَّ ْيَل إاِلَّ َقلِياًل )1َياَأهيُّ ( َأْو ِزْد َعَلْيِه َوَرتِِّل  3( نِْصَفُه َأِو اْنُقْص ِمنُْه َقلِياًل ) 2( ُقِم اللَّ

 [ 4  -  1:  ]املزمل   ﴾(4اْلُقْرآَن َتْرتِياًل )

حريصا عىل تطبيق هذا األمر اإلهلي مع شدته، ومع الظروف اخلطرية التي    وقد كان  

مر هبا، والتي كانت تستدعي منه أن يأخذ حظه من النوم بالليل، ولكنه كان يأبى ذلك.. وجيعل  

 أكثر  ليله قياما هلل، بعد هنار ممتلئ باملشاق واملتاعب..  
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صلّيت مع النبي  قال:  يف العبادة، ف  قوة رسول اهلل    مشهدا من مشاهدحذيفة  وقد نقل  

   ذات ليلة، فافتتح البقرة فقلت: يركع عند املائة. قال: ُثّم مىض فقلت: يصيل هبا يف ركعة

فمىض، فقلت: يركع هبا ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مَتساًل إذا  

ذ، ثم ركع فجعل يقول:  مّر بآية فيها تسبيح سّبح، وإذا م ّر بسؤال سأل، وإذا مر بتعّوذ تعوَّ

سبحان ريب العظيم، فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم قال: سمع اهلل ملن محده، ثم قام طوياًل  

 .  (1)قريبًا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ريب األعىل، فكان سجوده قريبًا من قيامه

ذات ليلة فلم يزل قائاًم حتى مهمت    ، قال: صلّيت مع النبي  بن مسعود  وعن عبد اهلل

. قلنا: ما مهمت؟ قال: مهمت أن أجلس وأدعه
ٍ
 .(2) بأمر سوء

إذا صىل قام حتى تتفّطر رجاله، قالت عائشة:   وعن عائشة  قالت: كان رسول اهلل 

يا عائشة، أفال  يا رسول اهلل أتصنع هذا وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 

 ؟(3) أكون عبدًا شكوراً 

يف مجيع الشعائر التعبدية، فقد كان ـ ويف تلك الصحراء شديدة احلر،   وهكذا كان 

ومع كل تلك اجلهود العظيمة التي تنوء هبا اجلبالـ  يقيض معظم أيامه صائام، وفوق ذلك، وبعد 

الناس، بل كان يواصل.. أي يصل    ال يسارع إىل اإلفطار إذا حل وقته كام يسارعأن يفطر الناس  

قال:)ال تواصلوا(، قالوا: إنك تواصل،   يف صومه ليله بنهاره.. فعن أنس  عن النبي 

 (4) قال:)لست كأحد منكم، إين أطعم وأسقى، أو إين أبيت أطعم وأسقى(

يف تبليغه رسالة ربه .. فقد كان ال يرتاح حلظة واحدة دون تبليغها حتى    وهكذا كان  
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مِة أكثر من مخسة وثامنني كيلو مًَتا التي فر إىل الطائف أنه سا  .. وسار إليها تبعد عن مكَة املكرَّ

ا منَكًرا، وَسِخروا منه واستهزوبمجرد أن وصل إليها،  عىل قدَمْيه الرشيفتني..   وا ؤ ردوا عليه ردا

ق( ثياَب الكعبة إْن كان اهلل أبل به؛  رسَلك. وقال اآلَخر:  قال له أحدهم: هو َيْمُرط )أي: ُأَمزِّ

أَما وَجَد اهلل أحًدا يرسله غريك؟ وقال الثَّالث: واهلل ال أكلِّمك أبًدا، لئن كنَت رسوالً من اهلل  

كام تقول، ألنَت أعظُم خطًرا من أن أردَّ عليك الكالم، ولئن كنَت تكذب عىل اهلل ما ينبغي يل  

 أن أكلِّمك!. 

بيان وفوق ذلك كله أغروا به  نْي، وأخذوا يرمونه  الصِّ فهاء، ووقفوا صفَّ والعبيد والسُّ

كان ال يرفع قَدًما،   حتَّى إنَّه ، باحلجارة، ويسخرون منه، ويسبُّونه بأقبح السباب والشتائم 

ماء من قَدمْيه الرشيفتني  . وال يضعها إالَّ عىل احلجارة، وسالت الدِّ

عليهم، بل دعا هلم، وقد ورد يف   بعد ذلك كله، مل يتأثر، ومل ينفعل، ومل يدعو  ولكنه 

لَقد لقيُت من  ) هل أتى عليك يوٌم كان أشدَّ من يوم أُحٍد؟ قال: : احلديث أن عائشة سألته 

قوِمك، وكان أشدَّ ما لقيُت منهم يوم العقبة، إْذ عَرْضُت نفيس عىل ابن عبد ياليَل بن عبد كالٍل،  

ٌم عىل وجهي، فلم أستفق إالَّ وأنا بقرن الثَّعالب،  فلم جُيِْبني إىل ما أردُت، فانطلقُت وأنا مهمو 

الم فناداين، فقال:   فرفعُت رأس، وإذا أنا بسحابٍة قد أظلَّْتني، فنظرُت فإذا فيها جربيل عليه السَّ

إنَّ اهلل تعاىل قد سمع قول قومك لك، وما ردُّوا عليك، وقد بعث إليك مَلك اجلبال لتأمره بام 

د، إنَّ اهلل قد سمع قول قومك لك،  شئت فيهم. فناداين ملُك  ، ثمَّ قال: يا حممَّ  اجلبال، فسلَّم عيلَّ

وأنا مَلُك اجلبال، وقد بعثني ريبِّ إليك لتأمرين بأمرك، فام شئت؛ إن شئَت أطبقُت عليهم  

بل أرجو أن خُيِْرج اهلل من أصالهبم َمن يعبد اهلل وحده ال ُيرشك ): فقال النبِيُّ ، األخشَبنْي 

  (1) شيًئا(به 

ة كل  طأداء رسالة ربه مضطرا ملخالجل أل قد كان مل يتوقف األمر عند الطائف، فو
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أصناف الناس بطباعهم املختلفة، وخاصة املستضعفني منهم، والذين أمره اهلل تعاىل بالصرب  

ِذيَن َيْدُعوَن عىل خمالطتهم، قال تعاىل:   ُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ ُيِريُدوَن ﴿ َواْصرِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ َرهبَّ

ْنَيا َوال ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعْن ِذكْ  َبَع َهَواُه َوْجَهُه َوال َتْعُد َعْينَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة احْلََياِة الدُّ ِرَنا َواتَّ

 ( 28)الكهف:  ﴾َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطاً 

 اقتضته هذه األوامر من واجبات خري قيام، فكان ينهض لكل  بام  وقد قام رسول اهلل  

وقد  ،  ، وكثرة احلاجاتيف ذلك الوقت   علم كثرة املساكني ونحن نمسكني، ويقوم لكل حمتاج..  

بعد أن رأى اجلهد الذي يصيبه جراء ذلك: يا رسول اهلل إين أراهم    قال العباس  لرسول اهلل  

:)ال أزال بني  عريشا تكلمهم فيه، فقال رسول اهلل قد آذوك، وآذاك غبارهم، فلو اختذت 

أظهرهم يطئون عقبى وينازعوين ثويب، ويؤذيني غبارهم، حتى يكون اهلل هو الذي يرمحني  

 (1)منهم(

وكان فوق ذلك يتحمل ضنك احلياة، والبؤس الشديد حتى أنه كان يعصب احلجر عىل  

نار.. ومع ذلك ال نسمع منه إال محد اهلل،  بطنه من اجلوع، وكان متر األشهر وال يوقد يف بيته 

 وال نرى منه إال ما يريض اهلل. 

كام يدل عليها العقل.. وكام يدل عليها القرآن   هذه قطرة من بحر قوة رسول اهلل 

الكريم والسنة النبوية.. لكن السنة املذهبية تنفخ سمومها عىل هذه اخلصلة العظيمة لتنحرف  

 أعظم تشويه.  ول اهلل هبا انحرافا خطريا يشوه رس

لتشويه اخلطري، والذي ينطلق من تفسري معنى قوة رسول  وسأنقل هنا نامذج عن ذلك ا

: )كان النبي  أنس بن مالك قالروايات متعددة منها ما روي عن .. والذي وردت به اهلل 

   يدور عىل نسائه يف الساعة الواحدة من الليل أو النهار، وهن إحدى عرشة. قال: قلت
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  (1) ألنس: أو كان يطيقه؟! قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثالثني(

فقالت: يرحم اهلل أبا عبد   ، عن حممد بن املنترش قال: )ذكرته لعائشةومنها ما رواه 

  (2) سائه، ثم يصبح حمرما ينضخ طيبا(فيطوف عىل ن الرمحن، كنت أطيب رسول اهلل 

كان يدور عىل نسائه يف الساعة من   قتادة عن أنس: )أن رسول اهلل ومنها ما رواه 

: قلت ألنس بن مالك: فهل كان يطيق  -أي قتادة  -الليل والنهار، وهن إحدى عرشة: قال 

  (3) ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة أربعني(

متاما مع العقل والنقل، قبوال   ةبالغرابة، واملتعارض ةديث املمتلئا حاأل  ههذ توقد لقي

قصدت    وسيلة لتشويه رسول اهلل    ا حسنا من أصحاب القلوب املريضة.. فراحت تستخدمه

 ذلك أم مل تقصد. 

من حيث العقل، فال شك فيها.. فالرجل الذي يصيبه هذا   تلك األحاديثأما غرابة 

م بجولة َسيعة عىل إحدى عرشة امرأة ويف ساعة واحدة الشغف وهذه اهلسَتيا بحيث يقو 

 ليس إنسانا طبيعيا، فكيف يكون نبيا؟

مل أي معنى من معاين الرجولة والشهامة  حيمن الناحية النفسية ال    باإلضافة إىل أن هذا

والنبل، فالرجل الذي يأِت زوجته كالبهائم من دون مقدمات ليس رجال أصال، بل ورد يف  

، وهذا احلديث يتناقض مع ذلك اهلدي النبوي الذي هي عن املعاجلة يف ذلكالناألحاديث 

 أمته من خمالفته..   حذر النبي 

أما خمالفتها للنقل، فأدلته أكثر من أن حترص.. ويكفي فيها تلك النصوص التي حذر  

عن حكاية احلياة الشخصية اخلاصة بني الرجل وزوجته.. فكيف يتجرأ   فيها رسول اهلل 
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شخص عىل حكاية احلياة الشخصية لنبي كريم؟ وما عهدنا ذلك إال يف حكايات الفضائح التي  

 مع بعض.  يقوم هبا الساسة بعضهم 

لكن مع كل ذلك نجد اهتامما كبريا من لدن من يسمون أنفسهم أوصياء عىل السنة هبذه  

 األحاديث..  

ويف هذا احلديث من الفوائد... ما  ): بعد إيراده لبعض تلك األحاديث يقول ابن حجر 

  (1) (من القوة عىل اجلامع، وهو دليل عىل كامل البنية وصحة الذكورية أعطي النبي 

زيد بن  بطريقة بديعة، فقال تعليقا عىل ما رواه  بل قام ابن حجر بحساب قوة النبي 

أرقم: )إن الرجل من أهل اجلنة يعطى قوة مائة رجل يف األكل والرشب والشهوة  

   (3) (فعىل هذا يكون حساب قوة نبينا أربعة آالف):  (2)واجلامع...(

ن أكمل الرجال يف الرجولية؛ حيث  كا  ويف احلديث داللة عىل أنه )وقال الصنعاين: 

  (4) (كان له هذه القوة

فإن قلت: هل  ومثلهام املناوي الذي راح يستنبط املعجزات من تلك األحاديث، فقال: )

من فائدة دينية أو عقلية ال يشاركه فيها غري األنبياء من الربية؟  للتمدح بكثرة اجلامع للنبي 

بل هي معجزة من معجزاته السنية، إذ قد تواتر تواترا معنويا، أنه كان قليل األكل،    - قلت: نعم  

وكان إذا تعشى مل يتغد، وعكسه، وربام طوى أياما، والعقل يقيض بأن كثرة اجلامع إنام تنشأ عن 

لرحم جيذب قوة الرجل، وال جيرب ذلك النقص إال كثرة الغذاء، فكثرة اجلامع كثرة األكل، إذ ا 

ال جتتمع مع قلة الغذاء عقال وال طبا وال عرفا، إال أن يقع عىل وجه خرق العادة، فكان من  
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    (1)( قبيل اجلمع بني الضدين، وذلك من أعظم املعجزات فتدبر

شوهيات التي استنبطوا منها أصال،  وحتى يؤكد أصحاب السنة املذهبية أمثال هذه الت 

وهو أن من خصائص النبي قوته الشهوانية، فقد رووا عن سليامن عليه السالم ما ينقيض دونه  

قال: )قال   عن أيب هريرة عن النبي  ومسلم البخاريالعجب.. ففي احلديث الذي رواه 

سا جياهد يف سبيل اهلل،  سليامن بن داود: ألطوفن الليلة عىل سبعني امرأة، حتمل كل امرأة فار

فقال له صاحبه: إن شاء اهلل. فلم يقل، ومل حتمل شيئا إال واحدا ساقطا أحد شقيه. فقال النبي  

)(2): لو قاهلا جلاهدوا يف سبيل اهلل    

ومع أن احلديث مضطرب اضطرابا شديدا، وقد اختلفت الروايات يف عدد النساء،  

فمحصل  )بني الروايات: يف اجلمع  ابن حجر قال لكن ما أسهل أن يلتمس احلل لذلك، فقد 

الروايات: ستون، وسبعون، وتسعون، وتسع وتسعون، ومائة. واجلمع بينها أن الستني كن 

حرائر، وما زاد عليهن كن َساري أو بالعكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأما التسعون واملائة  

أي أكمل   - كرس، ومن قال مائة جربهفكن دون املائة وفوق التسعني، فمن قال تسعون ألغى ال

.. وقد حكى وهب بن منبه يف املبتدأ أنه كان لسليامن ألف امرأة ثالثامئة مهرية،   - الكرس

   (3) (وسبعامئة َسية

بعد هذه التربيرات الالمنطقية راح املحدثون يستنطون معاين القوة يف حياة األنبياء  

تعليقا عىل هذا  النووي  قالعليهم الصالة والسالم الذين هم خالصة البرش وصفوهتم، فقد 

من القوة   - صلوات اهلل تعاىل وسالمه عليهم  - ويف هذا بيان ما خص به األنبياء ): احلديث

يطوف عىل إحدى عرشة امرأة له يف الساعة   يف ليلة واحدة، وكان نبينا  عىل إطاقة هذا 

 

 .130 /1فيض القدير، املناوي،   ( 1)

 مسلم. والبخاري رواه   ( 2)

 (460/ 6فتح الباري البن حجر )  ( 3)
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   (1) (الواحدة، كام ثبت يف الصحيحني، وهذا كله من زيادة القوة

وفيه ما خص به األنبياء من القوة عىل اجلامع الدال ذلك عىل صحة  )ويقول ابن حجر: 

  (2) (ن االشتغال بالعبادة والعلومالبنية، وقوة الفحولية، وكامل الرجولية، مع ما هم فيه م

متنى أن يكون له ملكا ال ينبغي ألحد من   - عليه السالم  - إن سليامن ): ويقول املناوي

بعده، فأعطي امللك، وأعطي القوة يف اجلامع؛ ليتم له امللك عىل خرق العادة من كل اجلهات؛  

  - ويستطيعونه، فأعطي سليامن ألن امللوك يتخذون من احلرائر والرساري بقدر ما أحل هلم 

تلك اخلصوصية ليتميز هبا عنهم، فكان نساؤه من جنس ملكه الذي ال ينبغي   -عليه السالم 

 (3)(ألحد من بعده

وهكذا استطاعت أمثال هذه النصوص أن تنحرف بالنبوة عن معناها السامي الذي  

الذي كان يفكر به فرعون  قصده القرآن الكريم إىل معان باهتة حمتقرة تتفق متاما مع املنهج

   وهامان ومعاوية ويزيد. 

 

 . 2570/ 6  :رشح صحيح مسلم، النووي  ( 1)

 (.. 533/ 6فتح الباري برشح صحيح البخاري، )  ( 2)

 (659/ 4)فيض القدير، املناوي،   ( 3)
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 والعلم رسول هللا .. 

من أهم خصائص النبوة التي وردت هبا األدلة العقلية والنقلية خاصية ]العلم الشامل[،  

ة حاولت السنة املذهبية بطرق خمتلفة أن تتجاهلها.. بل  يأو ]العلم الراسخ[، وهي خاص

رشكني  املضالني وبصورة ال.. بل صورت القائلني هبا حاولت يف أحيان كثرية أن تلغيها 

 غالني. املو

  وهي تتجاهل بذلك كل ما ورد يف القرآن الكريم والسنة املطهرة من تعليم اهلل لنبيه  

 عجائب العلوم وغرائبها مما ال يطيقه عقل اإلنسان. من 

َوَعلََّم آَدَم اأْلَْساَمَء  ﴿قوله تعاىل:  وأول ما يشري إىل هذه الناحية املهمة يف الرسول 

 إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي )
ِ
 َهُؤاَلء

ِ
( َقاُلوا ُسبَْحاَنَك 31ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعىَل املاََْلئَِكِة َفَقاَل َأْنبُِئويِن بَِأْساَمء

ْمَتنَا إِنََّك َأْنَت اْلَعلِيُم احْلَكِيُم ) اَل ِعْلَم َلنَا إِالَّ مَ  ( َقاَل َياآَدُم َأْنبِْئُهْم بَِأْساَمئِِهْم َفَلامَّ َأْنَبَأُهْم  32ا َعلَّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما كُ  ْكُتُموَن نُْتْم تَ بَِأْساَمئِِهْم َقاَل َأمَلْ َأُقْل َلُكْم إيِنِّ َأْعَلُم َغْيَب السَّ

 [ 33  -  31]البقرة:   ﴾

فهذه اآليات الكريمة تشري إىل العلوم التي تقتضيها اخلالفة عن اهلل، وهي علوم كثرية  

[، بل إىل الدرجة التي عجزت املالئكة  اأْلَْساَمَء ُكلََّها جدا إىل الدرجة التي سامها اهلل تعاىل ]

ا عظمة العلم الذي لقن آلدم عليه  فإذا كان هذ عليهم السالم أن يعرفوها.. وهم من هم.. 

 ؟ السالم، فكيف بالعلم الذي لقن لرسول اهلل 

َقاَل الَِّذي ِعنَْدُه ِعْلٌم ِمَن اْلكَِتاِب َأَنا آتِيَك بِِه َقْبَل َأْن  ﴿ ويشري إىل هذا أيضا قوله تعاىل: 

ليامن عليه السالم،  فإذا كان هذا علم صاحب من أصحاب س  [40]النمل:    ﴾َيْرَتدَّ إَِلْيَك َطْرُفَك 

 ، وهو علم بكل الكتاب؟ وهو علم مرتبط ببعض الكتاب، فكيف بعلم رسول اهلل 

:  ـ أيضا ـ قوله تعاىل  تعاىل من لدن اهلل  العلم الذي أوتيه رسول اهلل ويشري إىل هذا 

ْكَمَة َوَعلََّمَك َما مَلْ ﴿   ﴾ َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن َفْضُل اهللَِّ َعَلْيَك َعظِياًم َوَأْنَزَل اهللَُّ َعَلْيَك اْلكَِتاَب َواحْلِ
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 [ 113]النساء:  

إينِّ أرى ما ال تَرون، وأسمع ما ال تسمعون، إنَّ  نفسه ـ )خمربا عن ـ  ويشري إليه قوله 

السامء أطت، وحقَّ هلا أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك واضع جبهته ساجًدا هلل،  

ذتم بالنساء عىل الفرش،   واهلل لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلياًل ولبكيتم كثرًيا، وما تلذَّ

  (1) (ىل اهلل إوخلرجتم إىل الصعدات جتأرون 

َوَكَذلَِك ُنِري إِْبَراِهيَم   ﴿وهذا احلديث يذكرنا بقوله تعاىل يف حق إبراهيم عليه السالم: 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن املُْوِقننَِي   [ 75]األنعام:  ﴾ َمَلُكوَت السَّ

فعلوم األنبياء عليهم الصالة والسالم علوم رؤية ومشاهدة، وليست علوم تلقني..  

 ال يعَتهيا اخلطأ، وال يصيبها الوهم، وال يدركها القصور.  لذلك

ولقد  حيدثهم عنها، فقال: ) وقد أخرب أبو ذر عن بعض العلوم التي كان رسول اهلل 

 (2)(وما ُيَقلِّب طائر بجناحيه يف السامء إال ذكرنا منه ِعلاًم  َتَرَكنا رسول اهلل 

صالة الصبح، ثم صعد املنرب،   صىل بنا رسول اهلل )وعن أيب زيد األنصاري قال: 

فخطبنا حتى حرضت الظهر، ثم نزل فصىل العرص، ثم صعد املنرب، فخطبنا حتى غابت  

 (3) (نا الشمس، فحدثنا بام كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظ 

قائام، فام ترك شيئا يكون يف مقامه ذلك إىل   قام فينا رسول اهلل ) : قال وعن حذيفة

قيام الساعة إال حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحايب هؤالء وإنه ليكون  

  (4) (اليشء فأذكره كام يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه

 

 .رواه الَتمذي وقال: حديث حسن  ( 1)

 ( 11/348( وتفسري الطربي )1/200(   تفسري عبد الرزاق 2)

 (   رواه ابن سعد. 3)

 (   رواه أبو داود. 4)
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خترب عن احلقائق العلمية يف املجاالت   ت عن رسول اهلل وهكذا وردت الروايا 

املختلفة النفسية واالجتامعية .. بل والطبية والفلكية واجليولوجية وغريها .. وما غاب عنا أكثر  

 بكثري. 

علوم اإلنسان الكامل علوم ال حتدها التخصصات، وال تقيدها.. ألهنا إن  ذلك أن 

ال يفرس    ولذلكاملتخصص مقيد يف سجن اختصاصه،  فكانت كذلك كانت عالمة جهل كبري..  

 . األشياء إال عىل ضوئها 

يبني مواقفه  أو يف سجن مدرسة من مدارسه ـ مثال ـ فاملسجون يف سجن علم االجتامع 

.. وهكذا املسجون يف سجون علم النفس.. وهكذا املسجون يف سجون  عىل أساسها 

 ها..  التخصصات املختلفة.. حتى التخصصات الدقيقة من

تاما.. فعلومه  عن كل أصحاب تلك العلوم اختالفا  علوم حممد وهلذا اختلفت 

تستقي من حميط صبت فيه مجيع بحار العلوم واملعارف، أو كانت هي مصدر مجيع العلوم  

 واملعارف. 

علوم ربانية تنبع من بحار علم اهلل الواسع، كام قال اهلل   ذلك أن علوم رسول اهلل 

القرآن الكريم نزل من مشكاة علم اهلل:﴿ َلكِِن اهللَُّ َيْشَهُد باَِم َأْنَزَل إَِلْيَك َأْنَزَلُه بِِعْلِمِه    تعاىل خمربا أن 

 ( 166)النساء: ﴾ َواملاَْلئَِكُة َيْشَهُدوَن َوَكَفى بِاهللَِّ َشِهيداً 

منها    له كل حقائق العلوم ما تعلق  جد يف القرآن الكريم، ويف تفسري النبي  ن  نا هلذا، فإن

جده واضحا جليا يف القرآن الكريم ويف السنة  نبالوجود، أو باحلياة، أو بتنظيم احلياة.. كل ذلك  

 املطهرة. 

 َوُهدًى  و
ٍ
ء ْلنَا َعَلْيَك اْلكَِتاَب تِْبَيانًا لُِكلِّ يَشْ قد أشار القرآن إىل هذا يف قوله تعاىل:﴿ َوَنزَّ

ى لِْلُمْسلِِمنيَ   ( 89: )النحل﴾  َوَرمْحًَة َوُبرْشَ

فكل احلاجات التي ترتبط باإلنسان توجد خالصتها يف هذا الكتاب الذي نزل عىل  
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 يف حياته مجيعا بتفسريه..   .. والذي قام حممد  حممد 

: ولكن العلوم كثرية.. وقد وضعت يف آالف.. بل عرشات  وقد يقول البعض هنا 

 ؟اآلالف من املراجع الضخمة

ات اآلالف من الكتب قد يمكن تلخيص ما  عرشواجلواب عىل ذلك بسيط، وهو أن 

 يفيد منها يف كلامت معدودات.. بل قد يمكن تلخيص جهود برشية طويلة يف معادلة واحدة..  

(..  ²املعادلة التي تنص عىل العالقة بني كتلة جسيم وطاقته، والتي تقول )ط = ك ثف

أجل الوصول إليها آالف  أي: الطاقة = الكتلة مرضوبة يف مربع َسعة الضوء.. قد كتب من 

األوراق، وبذل من اجلهود ـ طيلة تاريخ البرشية ـ ما بذل من أجل التحقق منها.. ومل يكن ذلك 

 يف علم واحد.. بل يف علوم كثرية. 

 بآالف املعادالت التي ال تقل عن هذه املعادلة..   قد جاء حممد و

برشية إىل آالف السنني  اعتبار الصلوات مخسا، ويف أوقات حمددة معادلة حتتاج ال ف

 للتحقق من صدقها..  

وهكذا اعتباره البنت ترث عند انفرادها النصف، وعند التعدد الثلثني.. واألم السدس  

عند تعدد الفرع الوارث أو تعدد اإلخوة، والثلث عدا ذلك.. وهكذا يف كل املسائل التي  

 ..  حممد وردت يف علوم الفرائض.. بل هكذا يف كل العلوم التي جاء هبا 

فالتناسق بينها مجيعا يف منتهى كامله.. مع أنه لترشيع قانون بسيط نحتاج إىل ختصصات  

 كثرية خمتلفة. 

ختدم الفرد واملجتمع.. وختدم اجلسد والنفس   فالترشيعات التي جاء هبا حممد 

 والعقل والقلب.. وختدم الدنيا واآلخرة.. وال ترض فوق ذلك بيشء من األشياء دق أو جل. 

نرى السنة  بعد هذا التقرير املخترص عن هذه البدهيية التي دل عليها العقل والنقل، 

 . املذهبية تقف موقفا سلبيا ساخرا من هذه الناحية من نواحي العظمة يف شخص رسول اهلل  
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تلك االنتقادات الشديدة التي ووجه هبا البوصريي عىل قوله يف  وكمثال عىل ذلك 

 الربدة: 

 جودك الدنيا ورضهتا ... ومن علومك علم اللوح والقلم فإن من 

 وأنا  – وجل عز –مثل هذِه األوصاف ال تصح إال هلل  فقد قال بعضهم ردا عليه: )

:   النبي خُماطباً  يقول  أن  لنفسهِ   يسّوغ  كيف معناهُ  يعقل  كان إن الكالم هبذا  يتكلم  ملن أعجب

 فإذا   اآلخرة،   هي  ورضهُتا   الدنيا   هي  والدنيا   للتبعيض،(  ومن )  (،ورضهتا   الدنيا   جودك  من  فإن)

  بقي   الذي  فام  جودهِ   كل  وليس  –ن جود الرسول عليه الصالة والسالم  م  واآلخرة  الدنيا   كانت

 علومك  ومن:  قولهُ   وكذلك  اآلخرة  يف  وال  الدنيا   يف  ال  املمكن  من  يشء  لهُ   بقي  ما   ؟  وجل  عز  هلل

 خاطبنا  إذا العلم  من  تعاىل  هلل  يبقى ماذا  أدري  وال  للتبعيض هذه( ومن). والقلم اللوح  علم

   (1)(والسالم هبذا اخلطاب؟  الصالة عليه الرسول

وهذا النص يرينا مدى حمدودية القدرة اإلهلية والعلم اإلهلي لدى هؤالء.. وكيف ال  

عقائدهم التي  يكونون كذلك، وهم يعتقدون حمدودية الذات اإلهلية، والتي ال تساوي يف 

 يسموهنا ]عقائد السنة[ بعض األجرام الساموية التي يمتلئ هبا الفضاء الفسيح. 

ـ زيادة عىل   هتوين السنة املذهبية هلذه اخلاصية العظيمة من خواص النبوةومن مظاهر 

،  عىل األمور الدينية علم رسول اهلل أصحاب السنة املذهبية  قرص هذا املوقف العام ـ 

معوال هدموا به كل ما ورد يف  جعلوا منه ذلك احلديث اخلطري الذي ذلك إىل  ويستندون يف

 . النصوص املقدسة من شمولية علم رسول اهلل 

فقال: ) ما  ، قدم املدينة وهم يلقحون النخل  هو ما روي أن رسول اهلل واحلديث 

فنفضت أو  ، فَتكوه، (ا) لعلكم لو مل تفعلوا كان خري: قال ، كنا نصنعه : تصنعون ؟ ( قالوا

وإذا  ،  إذا أمرتكم بيشء من دينكم فخذوا به ،  ) إنام أنا برش:  فذكروا ذلك له فقال:  قال،  فنقصت

 

 الكالم البن العثيمني يف بعض دروسه.   ( 1)
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  (1)أمرتكم بيشء من رأيي فإنام أنا برش(

 )أنتم أعلم بأمر دنياكم(  قال هلم:  ويف رواية أن رسول اهلل 

 فإذا كان من أمر دينكم فإيل( ، )إذا كان يشء من أمر دنياكم فأنتم أعلم بهويف رواية:  

 (2): )لو مل تفعلوا لصلح(قال هلم   أن النبي  بل يف رواية أخرى 

ولكثرة الروايات الواردة يف هذا احلديث ذكر بعضهم أن احلادثة متعددة، أي أن رسول  

مر عىل ناس متعددين، وأخربهم بأن التأبري ال منفعة فيه.. ثم تبني للجميع أن أخذهم   اهلل 

أن غرضه من ذلك أن   أرضت هبم.. وحينذاك بني هلم رسول اهلل  يحة رسول اهلل بنص

 يذكر هلم أهنم أعلم بأمور دنياهم.. وأهنم ال ينبغي أن يأخذوا منه كل يشء. 

للمدينة املنورة، وبذلك تكون    والعجيب بعد ذلك كله أن يكون ذلك يف أول مقدمه  

للفالحني فيها نصيحة أرضت هبم، وبمنتوجهم الذي  أول نصيحة قدمها رسول اهلل 

 يعتمدون عليه يف حياهتم. 

ولست أدري كيف مل مترر هذه الرواية عىل عقول املحدثني الذين زجوا هبا يف كتبهم،  

 وكأهنا حقيقة مقررة..  

( إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي  3َوَما َينْطُِق َعِن اهْلََوى ) ﴿ه تعاىل:  ولست أدري مل مل يعرضوها عىل قول 

 ؟ [4،  3]النجم:   ﴾ُيوَحى 

كنت   : عبد اهلل بن عمرو قال ولست أدري مل مل يعرضوها عىل ما ورد يف احلديث عن 

أتكتب كل يشء ؟  : أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا  أكتب كل يشء أسمعه من رسول اهلل 

فذكرت ذلك لرسول  ، فأمسكت عن الكتاب، برش يتكلم يف الغضب والرضا  ورسول اهلل 

 

 . .رواه مسلم  ( 1)

 . اه مسلم  رو  ( 2)
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  (1) (اكتب فوالذي نفيس بيده ما خيرج منه إال حق ):  ، فأومأ بإصبعه إىل فيه فقالاهلل 

أن يقول  هل يمكن ألي عاقل أن يتالعب بأرزاق الذين يثقون فيه من أجل  ثم بعد هذا:  

 مع أنه كان يمكن أن يقوهلا هلم من غري أن يكلفهم شيئا؟  م( كأعلم بأمور دنيا أنتم )هلم: 

عند املحدثني، بل انتقلت إىل كثري من الباحثني الذين صارت هلم  ه الرواية قف هذتومل 

.. حتى صار أي صعلوك يقرأ حرفا من العلم يذهب  سول اهلل  عىل مجيع أقوال ر   ها جرأة بسبب

أخطأ يف وصفه لتلك الوصفة، أو يف   إىل كتب احلديث، ثم يقرر بكل بساطة أن رسول اهلل 

 ذكره لتلك القضية. 

وكمثال عىل ذلك املوقف من األحاديث التي وردت يف بعض املسائل الطبية، وهو  

لتشكيك يف صحة احلديث من حيث الثبوت.. لكن موقف كان يمكن قبوله لو بني عىل ا

املشكلة أن هؤالء املشككني مل يتجرؤوا عىل ذلك خمافة أن يرميهم الناس بالبدعة.. فراحوا  

نفسه.. وكأن وثاقة املحدثني والرواة عندهم أعظم   يشككون يف صحة ما ذكره رسول اهلل 

 . من وثاقة رسول اهلل 

الذي كتبه بعض املعاِصين، وتلقاه الكثري من أبناء  ومن األمثلة عىل ذلك هذا النص 

يف أمور الدنيا مطابقا  ال جيب أن يكون اعتقاده السنة املذهبية بَتحيب كبري، يقول فيه: )

للواقع، بل قد يقع اخلطأ يف ذلك االعتقاد قليال أو كثريا، بل قد يصيب غريه حيث خيطئ هو  

.  .ذي أكرمه اهلل به؛ ألن منصب النبوة ُمنصب عىل وليس يف ذلك حّط من منصبه العظيم ال

العلم باألمور الدينية: من االعتقاد يف اهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، ومن األمور  

الرشعية. أما إن اعتقد دواء معينا يشفي من مرض معني، فإذا هو ال يشفي منه، أو أن تدبريا  

ف معني، فإذا هو ال يؤدي إليه، أو يؤدي إىل عكسه،  زراعيا أو جتاريا أو صناعيا يؤدي إىل هد

أو أن تدبريا عسكريا أو إداريا سينتج مصلحة معينة، أو يدفع رضرا معينا، فإذا هو ال يفعل،  

 

 رواه أبو داود.   ( 1)
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فإن ذلك االعتقاد ال دخل له بالنبوة، بل هو يعتقده من حيث هو إنسان، له جتاربه الشخصية،  

أو رأى من غريه؛ مما أدى إىل نتائج معينة. فكل ذلك وتأثراته بام سبق من احلوادث، وما سمع 

يؤدي إىل أن يعتقد كام يعتقد غريه من البرش، ثم قد ينكشف الغطاء فإذا األمر عىل خالف ما 

   (1)(ظن أو اعتقد 

وليت األمر اقترص عىل هؤالء املعاِصين، بل تعداه إىل بعض السابقني الذين خيل هلم  

 قد يقول ما ال حقيقة واقعية له.   أن رسول اهلل 

الطب املنقول يف الرشعيات من هذا  ): الذي جترأ فقالابن خلدون ومن أمثلة هؤالء 

رب، ووقع يف ذكر أحوال النبي  وليس من الوحي يف يشء، وإنام هو أمر كان عاديًا للع، القبيل 

   من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة، ال من جهة أن ذلك مرشوع عىل ذلك النحو من

إنام بعث ليعلمنا الرشائع، ومل ُيبعث لتعريف الطب وال غريه من العاديات.   العمل، فإنه 

؛ فال ينبغي أن ( اكم...أنتم أعلم بأمور دني)وقد وقع له يف شأن تلقيح النخل ما وقع، فقال: 

حُيمل يشء من الطب الذي وقع يف األحاديث املنقولة عىل أنه مرشوع، فليس هناك ما يدل  

،  عليه، اللهم إذا استعمل عىل جهة التربك وصدق القصد اإليامين، فيكون له أثر عظيم النفع

  (2) (وليس ذلك يف الطب املزاجي

يف أمور الدنيا؛ فنحن نسربها عىل أسلوهبا   أما أحواله : )قال القايض عياض ومثله 

املتقدم بالعقد والقول والفعل؛ أما العقد منها، فقد يعتقد يف أمور الدنيا اليشء عىل وجه ويظهر  

ثم    -ثم ذكر حديث تأبري النخل    -خالفه، أو يكون منه عىل شك أو ظن بخالف أمور الرشع  

ه من قبل نفسه يف أمور الدنيا وظنه من أحواهلا ال ما قاله من وهذا عىل ما قررناه فيام قال: قال

 

.. هل حُيتج هبا[ عىل إسالم أن ”الطب النبوي“انظر ملفا بعنوان ]الطب النبوي .. رؤى نقدية أحاديث   ( 1)

 الين وغريه من املواقع. 

 .   493املقدمة: ص  ( 2)
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فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي ال   قبل نفسه واجتهاده يف رشع رشعه وسنة سنها..

جيوز عليه فيها ما ذكرناه، إذ ليس يف هذا ، وال اعتقادها وال تعليمها ، مدخل فيها لعلم ديانة

ي أمور اعتيادية يعرفها من جرهبا وجعلها مهه وشغل نفسه هبا،  كله نقيصة وال حمطة، وإنام ه

مآلن اجلوانح بعلوم الرشيعة، مقيد البال بمصالح ،  مشحون القلب بمعرفة الربوبية   والنبي  

   (1) (األمة الدينية والدنيوية

ما كتبه بعضهم حول النصوص الكثرية    ومن األمثلة عىل تلك اجلرأة عىل رسول اهلل  

عىل استعامل السواك، فقد قال بعد إيراده هلا، واعَتافه بصحتها:   فيها رسول اهلل التي حيث 

إن ظاهر احلديث هو األمر بالسواك، أما مقصد احلديث فهو نظافة الفم، وملا كان السواك هو  )

أمر باستخدامه،   الوسيلة املستخدمة يف نظافة الفم واألسنان يف ذلك الزمان فإن الرسول 

ل املطروح اآلن هو: إذا ما توفرت وسيلة عرصية لنظافة الفم واألسنان أفضل من ولكن السؤا 

السواك أليس من األفضل االستغناء هبذه الوسيلة عن السواك؟. ولقد حاول كثري من أدعياء  

لطب النبوي إثبات أن السواك أفضل من معاجني األسنان والفرشاة، ولكن دون جدوى ا

ملعجون والفرشاة، وملا يئس أدعياء الطب النبوي من إقناع  حيث انرصف أغلب الناس إىل ا

الناس باألخذ بظاهر احلديث استحدثوا معاجني أسنان من خالصة السواك. وحتى هذه 

املعاجني مل يكتب هلا النجاح أيًضا، وبقيت الفرشاة واملعاجني التقليدية أكثر فاعلية وأكثر  

إىل أن الفرشاة سهلة التنظيف واحلفظ، كام أن  انتشاًرا يف نظافة الفم واألسنان، باإلضافة

املعاجني املطروحة لالستخدام ُتصنع بطريقة علمية وصحية سليمة، وتضاف إليها مواد  

ملقاومة التسوس ونخر األسنان. ولقد ثبت أن االعتامد عىل السواك دون الفرشاة واملعجون هو  

يف بعض املجتمعات اإلسالمية،  واحد من األسباب الرئيسية لتفيش ظاهرة تسوس األسنان 

كام أنه قد يكون وسيلة لنقل العدوى واألمراض حيث يصعب تنظيفه وحفظه. وإذا استحدثت  

 

 . 185 -183/ 2: الشفا بتعريف حقوق املصطفى  ( 1)
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مستقباًل طريقة لنظافة الفم واألسنان أفضل من الفرشاة واملعجون فال مانع من ترك الفرشاة 

  (1) (واملعجون إىل هذه الطريقة 

كان يف إمكانه   وهذا كالم خطري، وناتج عن جهل ودعوى أيضا.. ألن رسول اهلل 

أن يأمر بتنظيف الفم من دون ذكر الوسيلة املرتبطة بذلك.. وذكره للوسيلة، بل ربطها ببعض  

 الشعائر التعبدية يدل عىل أن الوسيلة يف ذاهتا مطلوبة، وأن هلا تأثريها الذي الشك فيه. 

مة لو التزمت هبذه السنة يف كل حمل، وبعد كل أكل، كام كان يفعل  ونحن نوقن أن األ 

ملا احتاجت إىل طب أسنان.. ولذلك فإن تلك الدعوى بأن الذين التزموا بسنة   رسول اهلل 

 . يف السواك مل تنفعهم تلك السنة جرأة كبرية عىل رسول اهلل  رسول اهلل 

  ظاهرة اجلرأة عىل تكذيب رسول اهلل ومن األمثلة اخلطرية عىل هذه الظاهرة أيضا ـ 

ـ ذلك احلديث الذي يرويه أصحاب السنة املذهبية كثريا، ويوردونه يف حمال خمصوصة  

 . لالنتصار لبعض الصحابة أو الطلقاء عىل حساب مصداقية رسول اهلل 

وغريمها من غري وجه عن مجاعة من  ومسلم رواه البخاري ما  وذلك احلديث هو

قال: )اللهم إنام أنا برش فأيام عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه   ل اهلل الصحابة.أن رسو

 وليس لذلك أهال فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه هبا عندك يوم القيامة( 

تشوهيا عظيام، فهو يرسمه بصورة الظامل الذي    وهذا احلديث اخلطري يشوه رسول اهلل  

يسارع إىل سب الناس وجلدهم والدعاء عليهم من غري استحقاق منهم لذلك، ثم يعتذر لذلك 

 بأن يدعو ملن فعل هبم ذلك أن يتحول ما فعله هبم من أنواع اإلهانات كفارة ورمحة. 

،  الكريم هبا رسول اهلل  وهذا يتناىف متاما مع تلك الصورة اجلميلة التي صور القرآن 

 وصورته هبا األحاديث الكثرية.

 

انظر مقاال بعنوان ]الطب النبوي .. رؤى نقدية[ عىل موقع إسالم أون الين، مع العلم أن املوقع تتبناه   ( 1)

 تيارات اإلسالم السياس. 
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والغرض من كل هذا التشويه هو حتويل تلك الدعوات التي دعي هبا عىل معاوية ومن  

 هو من صنوه إىل رمحة وكفارة وقربة. 

عاوية بن أيب سفيان: )وقد انتفع معاوية  ملكثري يف )البداية والنهاية( عند ترمجته  يقول ابن  

دعوة يف دنياه وأخراه.. أما يف دنياه: فإنه ملا صار إىل الشام أمريا، كان يأكل يف اليوم سبع هبذه ال

ويأكل يف اليوم سبع أكالت بلحم، ومن ، مرات جياء بقصعة فيها حلم كثري، وبصل فيأكل منها 

يها ويقول : واهلل ما أشبع وإنام أعيا، وهذه نعمة ومعدة يرغب ف، احللوى والفاكهة شيئا كثريا

كل امللوك.. وأما يف اآلخرة: فقد أتبع مسلم هذا احلديث باحلديث الذي رواه البخاري 

قال: )اللهم إنام أنا برش فأيام   وغريمها من غري وجه عن مجاعة من الصحابة.أن رسول اهلل 

عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه وليس لذلك أهال فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه هبا عندك 

   (1) القيامة(يوم 

النووي فقال: )وقد فهم مسلم رمحه اهلل من هذا احلديث أن معاوية  يف قوله هذا  وقد أيده  

مل يكن مستحقا للدعاء عليه، فلهذا أدخله يف هذا الباب، وجعله غريه من مناقب معاوية ألنه  

  (2) يف احلقيقة يصري دعاء له(

 

 . 128/ 8البداية والنهاية:   ( 1)

 . 16/156املنهاج:    ( 2)
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 رسول اهلل .. واحلكمة 

عليهم الصالة والسالم، وكل من يتوىل الوساطة بني اهلل  من أبرز خصائص الرسل 

إما بإرشاد مبارش من اهلل   :وعباده ]احلكمة[، وهي تعني وضع األمور يف مواضعها الصحيحة

إهلاما ووحيا، وإما لذلك الصفاء والقدسية التي تتسم هبا روح املصطفى  ذلك يسمى و تعاىل 

 وقلبه ونفسه وكل لطائفه. 

الرسول اإلدراكية أكرب بكثري من قدرات غريه من الذين مل يؤتوا   فلذلك تكون قدرات

 مثلام أوِت من الصفاء والقدسية. 

ذلك أن الذكاء والذاكرة وحدة الذهن ودقة املالحظة واستبصار العواقب وغري ذلك  

 مما حتتاج إليه احلكمة ال يكون المرئ إال بسبب ما يف قابليته من الصفاء والطهارة واهلمة. 

القا من هذا فإن كل ما يناقض هذه الصفات مستحيل عىل الرسل عليهم الصالة  وانط

والسالم.. فيستحيل عىل الرسول أن يكون أبله أو غبيا أو مغفال أو غري ذلك من النقائص التي  

 نقص جوهره، وضعف إدراكه.  ا يتبني من خالهل

عاين امللكوت لن  واالستدالل العقيل عىل هذا بسيط جدا .. ذلك أن الذي استطاع أن ي

يعجز عن معاينة امللك، ومن استطاع أن يتواصل مع عامل الغيب لن يعجز عن التواصل مع 

 عامل شهاده. 

أو بعبارة أخرى من استطاع أن متتد عيناه لألفالك العليا، فريى من أَسارها ما ال يراه  

 غريه لن يعجز أن يبرص ما هو أمامه. 

ع أن حيل أعقد املسائل الرياضية لن يعجز عن  أو بتقريب آخر للمعاِصين: من استطا 

 حل مسألة مجع أو طرح أو رضب. 

 وما دل عليه العقل يف حق هؤالء الكمل، دل عليه النقل كذلك.
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 فقد أخرب اهلل تعاىل عن الذكاء الذي آتاه لرسله عليهم الصالة والسالم: 

ومن األمثلة عىل ذلك ما قصه علينا من قصة داود وسليامن وحكمهام يف احلرث، كام  

َوَداُووَد َوُسَلْياَمَن إِْذ حَيُْكاَمِن يِف احْلَْرِث إِْذ َنَفَشْت فِيِه َغنَُم اْلَقْوِم َوُكنَّا حِلُْكِمِهْم  ﴿قال تعاىل: 

ْمنَاَها ُسَلْياَمَن َوُكالا آ 78َشاِهِديَن )  [ 79،  78]األنبياء:    ﴾َتْينَا ُحْكاًم َوِعْلاًم ( َفَفهَّ

وهكذا أخرب اهلل تعاىل عن مجيع األنبياء عليهم الصالة والسالم أهنم أوتوا علام  

 وحكمة.. ألنه ال يمكن للرسول أن يؤدي وظيفته اخلطرية وهو خال من العلم واحلكمة. 

ة والسالم، حيث ذكر  بل أخرب اهلل تعاىل أن احلكمة ليست خاصة بالرسل عليهم الصال

عن لقامن عليه السالم أنه كان حكيام، وأنه بسبب حكمته عرف كيف يوجه ولده، وكيف يربيه،  

 وكيف يعمق فيه املعاين اإليامنية. 

ا َكثِرًيا  ﴿ وهكذا أخرب أنه  ْكَمَة َفَقْد ُأوِِتَ َخرْيً ْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت احْلِ   ﴾ُيْؤِِت احْلِ

 [ 269]البقرة:  

ويستحيل أن يؤِت اهلل احلكمة ألفراد خلقه ممن مل يكلفوا بمثل تلك الوظيفة العظيمة  

 منها.   ، ثم حيرم رسول اهلل التي كلف هبا رسول اهلل 

عىل بني آدم ـ كام ورد يف احلديث ـ تقتيض تقدمه عليهم يف    ذلك أن سيادة رسول اهلل  

 العلم واحلكمة. الفضائل .. وأهم تلك الفضائلكل 

َذلَِك مِمَّا َأْوَحى إَِلْيَك َربَُّك  ﴿ قوله تعاىل:    وقد أشار إىل احلكمة التي أوتيها رسول اهلل  

ْكَمِة   [ 39]اإلَساء:   ﴾ ِمَن احْلِ

ليست ذكاء جمردا، وال عبقرية برشية حمدودة،   اهلل وهذا يدل عىل أن حكمة رسول 

 بل هي حكمة مسددة من املأل األعىل متواصلة تواصال دائام معها.

ولذلك يستحيل عىل من هذا حاله أن حيتاج إىل غريه يف مشورة قبل العمل، وال يف  

 تعقيب عليه وتصحيح له بعد العمل. 
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نَّ اهلل ورسوله لغنيان عنها، ولكن جعلها  أما إ):  عن الشورى   وقد أشار إىل هذا قوله  

 (1) (اهلل تعاىل رمحة ألمتي، فمن استشار منهم مل يعدم رشدًا، ومن تركها مل يعدم غياا 

باستشارة   وهذا يصدق ما ورد يف القرآن الكريم عندما أمر اهلل تعاىل رسوله 

َفباَِم َرمْحٍَة ِمَن ﴿ال تعاىل: أصحابه، فقد جعلها من مقتضيات رمحته هبم، وتأليفه لقلوهبم، كام ق

وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُمْ    اهللَِّ لِنَْت هَلُْم َوَلْو ُكنَْت َفظاا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

 [ 159]آل عمران:  ﴾َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمرِ 

بآراهم يف مسألة من املسائل، ثم  ومثل ذلك مثل األستاذ الذي يتيح لطلبته أن يدلوا 

يظهر عجبه من عبقريتهم وذكائهم، وإن كان هو نفسه يعلم بذلك مسبقا.. ولكن رمحته هبم  

 جتعله ينهج ذلك املنهج. 

يضحك  فقد وصفه هند بن أيب هالة بقوله: ) وقد ورد مثل هذا يف شامئل رسول اهلل 

 (2) (ريب عىل اجلفوة يف املنطقمما يضحكون منه، ويعجب مما يعجبون منه، ويصرب للغ 

: ) كان إذا لقيه أحد من أصحابه  ، فقد قالرسول اهلل وقريب منه ما وصف به أنس  

    (3) فتناول أذنه، ناوله إياها، ثم مل ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه(

،  يف القرآن الكريم من عتاب اهلل تعاىل لنبيه  النصوص  وقريب من ذلك أيضا ما ورد  

فعندما التأمل يف مواردها نجدها مجيعا تنبعث من رمحة رسول اهلل  وهو عتاب املحب ملحبه، 

  .بمن يرى أنه أمر بأن يؤلف قلوهبم 

ولذلك فإن عتاب اهلل لنبيه يف تلك املواضع ليس عتابا حقيقيا، وإنام هو من باب ]إياك  

 يا جارة[ أعني واسمعي 

 

 رواه ابن عدي والبيهقي يف الشعب.  ( 1)

 . امئل الَتمذيش  ( 2)

 رواه ابن سعد.   ( 3)
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وكمثال تقريبي له أن يقول الولد ملعلم ابنه: مل مل تعاقبه عندما أخطأ.. ومل لنت له مع أنه  

كان يف إمكانك أن تعاقبه؟ وهو ال يقصد بذلك عتاب املعلم، وإنام يقصد توجيه اللوم البنه  

 وتربيته من خالل ذلك. 

َا النَّبِيُّ مِلَ ﴿ وعىل مثل هذا يفرس قوله تعاىل:  ُم َما َأَحلَّ اهللَُّ َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَت  َياَأهيُّ رِّ  حُتَ

يشعر أنه مأمور بأن حيسن لزوجاته،   ، فقد كان [ 1]التحريم:    ﴾ َأْزَواِجَك َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

وأن يعطي املثل للمؤمنني يف الرفق هبن مهام أسأن الترصف معه، ولذلك كان يسعى يف  

 ألجل حتقيق عبودية اهلل يف التعامل معهن، وهلذا نبهه اهلل، أو  مرضاهتن، ال ألجلهن، وإنام

.. وهلذا جاء بعد تلك نبههن بطريق غري مبارش إىل أن يراعني حسن العرشة مع رسول اهلل 

إِْن َتُتوَبا إِىَل اهللَِّ  ﴿ إن أسأن العرشة معه، قال تعاىل:    اآليات ذلك التهديد الشديد لنساء النبي  

يُل َوَصالُِح املُْْؤِمننَِي َواملاََْلئَِكةُ َفَقْد َصَغْت   َبْعَد  ُقُلوُبُكاَم َوإِْن َتَظاَهَرا َعَلْيِه َفإِنَّ اهللََّ ُهَو َمْواَلُه َوِجرْبِ

ا ِمنُْكنَّ ُمْسلاَِمٍت ُمْؤِمنَاٍت قَ 4َذلَِك َظِهرٌي )  ُه إِْن َطلََّقُكنَّ َأْن ُيْبِدَلُه َأْزَواًجا َخرْيً انَِتاٍت  ( َعَسى َربُّ

 [ 5، 4]التحريم:   ﴾( 5َتائَِباٍت َعابَِداٍت َسائَِحاٍت َثيَِّباٍت َوَأْبَكاًرا ) 

ِذيَن  ﴿ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل:  َ َلَك الَّ َ َأِذْنَت هَلُْم َحتَّى َيَتَبنيَّ َعَفا اهللَُّ َعنَْك مِل

لصفاء روحه، ورمحته ورأفته يقبل    بي  ، فقد كان الن [43]التوبة:    ﴾ َصَدُقوا َوَتْعَلَم اْلَكاِذبِنَي  

كل من اعتذر له حتى لو كان يعلم كذبه حرصا عليه ورمحة به، فنبهه اهلل أو نبههم إىل أن إذن 

 ال ينفع إال الصادقني.  رسول اهلل 

مع املنافقني، والتي تصور   ومثل هذا أيضا تلك الرمحة التي كان يبدهيا رسول اهلل 

 البعض أنه كان خمطئا فيها حتى جاء من جاء ليصحح له خطأه.

ألصحابه، فلم تكن    ورد يف الروايات من استشارته    كل كل ما   يفيقال  ونفس األمر  

 لقلوهبم وتربية هلم. عن نقص حكمة، وال عن حاجته هلم، وإنام كان تأليفا  

هذا ما يدل عليه العقل والنقل.. لكن السنة املذهبية نظرت إىل ذلك نظرة أخرى جردت  
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من كل معاين احلكمة والذكاء والبصرية، وجعلته عاجزا ينتظر ما يقرره  فيها رسول اهلل 

أصحابه.. بل أوقفته يف بعض األحيان مواقف ضعف شديد لتربز من خالل تلك املواقف  

درة الصحابة وذكاءهم وحكمتهم وأن اهلل اصطفاهم لرسوله وأنه لوالهم لنزل به العذب،  ق

 وألخرج من ديوان النبوة. 

واألمثلة عىل ذلك أكثر من أن نحصيها يف هذا املحل.. لكنا سنتكفي ببعضها، ونحن  

 . نستغفر من تلك اجلرأة عىل رسول اهلل 

ات عمر، والتي ألفت فيها  الكتب التي حاول  وأوهلا ما سبق أن ذكرناه مما يسمونه موافق

أن يعتربوا عمر هو صاحب الفضل يف  ـ  من أجل إعطاء املزيد من القدسية للصحابة  ـ  أصحاهبا  

تلك األحكام اإلهلية.. وهو ما يعطي بعد ذلك ذريعة لكل مشكك يف أن يعترب عمر ممن أسسوا  

 هذا الدين، وممن وضعوا بعض األحكام املرتبطة به..  

ُِذوْا  ﴿والتي ورد بشأهنا قوله تعاىل:  الصالة عند مقام إبراهيم،    : من تلك املوافقاتف َواختَّ

َقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصىلا   (  125:  ) البقرة﴾ ِمن مَّ

َوإَِذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاعًا  ﴿ومنها دعوته للحجاب، والذي نزل يف شأنه قوله تعاىل: 

 (  53: ) األحزاب ﴾ اٍب َفاْسَأُلوُهنَّ ِمن َوَراء ِحجَ 

نُكنَّ  ﴿ : مهات املؤمننيومنها قوله أل ُه إِن َطلََّقُكنَّ َأن ُيْبِدَلُه َأْزَواجًا َخرْيًا مِّ َعَسى َربُّ

 ، فنزلت كام قال. (   5:  ) التحريم  ﴾ُمْسلاَِمٍت .... 

َيْسَأُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواملَْْيرِسِ  ﴿حتريم اخلمر يف عدة آيات، كقوله تعاىل منها ما ورد يف و

ِذيَن آَمنُوْا الَ َتْقَرُبوْا  ﴿:  وقوله تعاىل،  (   219:  ) اليقرة  ﴾ُقْل فِيِهاَم إِْثٌم َكبِرٌي َوَمنَافُِع لِلنَّاِس   َا الَّ َيا َأهيُّ

اَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى َحتََّى َتْعلَ  ِذيَن ﴿: (، وقوله تعاىل 43: ) النساء  ﴾ ُموْا َما َتُقوُلونَ الصَّ َا الَّ َيا َأهيُّ

ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوُه َلَعلَّكُ  ْن َعَمِل الشَّ ْم ُتْفلُِحوَن آَمُنوْا إِنَّاَم اخْلَْمُر َواملَْْيرِسُ َواألَنَصاُب َواألَْزالَُم ِرْجٌس مِّ

 (  90: ) املائدة﴾
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)  ﴾َفَتَباَرَك اهللَُّ َأْحَسُن اخْلَالِِقنَي  ﴿ : من قوله تعاىلملؤمنون سورة اومنها ما ورد يف 

 (   14:  املؤمنون

الصالة عىل املنافقني عند موهتم يف واقعة موت عبد اهلل ابن أيب ابن سلول ونزول  ومنها  

اَت َأَبدًا َوالَ َتُقْم َعىَلَ ﴿: قول اهلل تعاىل نُْهم مَّ هِ َوالَ ُتَصلِّ َعىَل َأَحٍد مِّ  (  84:  ) التوبة ﴾ َقرْبِ

َسَواء َعَلْيِهْم َأْسَتْغَفْرَت هَلُْم َأْم مَلْ َتْسَتْغِفْر هَلُْم  ﴿: اإلستغفار للمنافقني، قال تعاىل ومنها 

 (   6:  ) املنافقون﴾ َلن َيْغِفَر اهللَُّ هَلُْم إِنَّ اهللََّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي 

َتَكلََّم هِبََذا  ﴿:  قوله تعاىلواقعة اإلفك يف ومنها  ا َيُكوُن َلنَا َأن نَّ َوَلْواَل إِْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتم مَّ

َتاٌن َعظِيٌم   (  16:  ) النور﴾ ُسْبَحاَنَك َهَذا هُبْ

َفُث  ﴿: وقول اهلل تعاىللزوجته، لصائم ومنها مسألة معارشة ا  َياِم الرَّ ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصِّ

 (  187:  ) البقرة   ﴾ْم ....  إِىَل نَِسآئِكُ 

َلُه  ﴿:  واقعة اليهود وعداوة جربيل وقول اهلل تعاىلومنها   ُه َنزَّ يَل َفإِنَّ رْبِ ِ ُقْل َمن َكاَن َعُدّوًا جلِّ

ى لِْلُمْؤِمننَِي  قًا ملَِّا َبنْيَ َيَدْيِه َوُهًدى َوُبرْشَ  (  97:  ) البقرة ﴾ َعىَل َقْلبَِك بِإِْذِن اهللِّ ُمَصدِّ

َفاَل َوَربَِّك الَ  ﴿: اقعة قتل عمر ملن رفض حكم رسول اهلل حيث قال تعاىل وومنها 

َّا َقَضْيَت َوُيَس  ُموَك فِياَم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ الَ جَيُِدوْا يِف َأنُفِسِهْم َحَرجًا ممِّ لُِّموْا َتْسلِياًم ُيْؤِمُنوَن َحتََّى حُيَكِّ

 (  65:  ) النساء ﴾

َا الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا ُبُيوتًا  ﴿:  الدخول وقول اهلل تعاىل   واقعة اإلستئذان يف ومنها   َيا َأهيُّ

ُروَن   ُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ   27: ) النور﴾َغرْيَ ُبُيوتُِكْم َحتَّى َتْسَتْأنُِسوا َوُتَسلُِّموا َعىَل َأْهلَِها َذلُِكْم َخرْيٌ لَّ

 ،) 

ى َحتَّى  ﴿ذكر:فنزلت كام أسارى بدر، ومنها حكمه يف  َما َكاَن لِنَبِيٍّ َأن َيُكوَن َلُه َأَْسَ

 (   67:  ) األنفال ﴾ُيْثِخَن يِف األَْرِض ...  

حني   أن رسول اهلل كثريا، وببعض التباهي ويف هذا املقام يذكر اخلطباء والوعاظ 
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ى َحتَّى ُيثِْخَن يِف ﴿ :نزلت هذه اآلية    ( 67: ) األنفال ﴾  األَْرضِ َما َكاَن لِنَبِيٍّ َأن َيُكوَن َلُه َأَْسَ

  (1) (لو نزلت نار من السامء ألحرقتنا إال عمر)قال: 

وكعادة اخلطباء فإهنم يمططون هذه القصة، ويضيفون إليها بعض التوابل ليخرج  

بنوا كل ذلك وقد  ، وينسوا أهنم خرجوا أيضا ه وحكمته ئوذكا  الناس منبهرين بعبقرية عمر 

.. ولكن أصحاب السنة املذهبية ال هيمهم رسول  تقديرهم لرسول اهلل البنيان عىل حساب 

 بقدر ما هيمهم عمر.  اهلل 

ونحن ال هيمنا أن يقدروا عمر أو غريه من الصحابة أو التابعني أو تابعيهم.. ولكن ال  

تعظيمه وتعزيرة  و .. فنحن مأمورون بالتأس برسول اهلل عىل حساب رسول اهلل 

 وتوقريه.. ولسنا مأمورين بفعل ذلك مع غريه. 

برزية  ومن األمثلة عىل هذا، واملرتبطة كذلك بعمر ما وقع فيام اصطلح عليه املحدثون 

  ها اخلميس، وهي حادثة خطرية، جعلت ابن عباس ـ كام ورد يف احلديث الصحيح ـ كلام ذكر

بل دمعه  ي بكى حتى يثم  ؟(،ما يوم اخلميسو  ،يوم اخلميس): ويقول  يشعر باألمل واحلزن،

 .(2)احلىص

ـ حسب ما   وسنورد الرواية هنا، ثم نبني مواقف أهل السنة املذهبية منها، والرواية هي

ملا حرض رسول اهلل، ويف البيت رجال منهم  )قال: ـ عن ابن عباس ورد يف صحيح البخاري 

إن النبي  )فقال عمر:   (، هلم أكتب لكم كتابًا ال تضلوا بعده): عمر بن اخلطاب، قال النبي  

  فاختلف أهل البيت فاختصموا،  ( قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب اهلل ،

ا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر،  كتابًا لن تضلو  منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي  

قال عبيد اهلل:  (، قوموا): قال رسول اهلل  ،فلام أكثروا اللغو، واالختالف عند النبي 

 

 ذكر القصة الطربي وابن كثري والقرطبي وابن العريب واملاوردي وغريهم.   ( 1)

 البخاري ومسلم. رواه   ( 2)
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إن الرزية كل الرزية، ما ))راوي احلديث عن ابن عباس، وهو ابنه(: فكان ابن عباس يقول: 

  (1) (هم، ولغطهموبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب من اختالف حال بني رسول اهلل 

باهلجر   من رمى رسول اهلل هنا البحث ع ال يعنينا اخلطري حلديث ذ ابعد إيرادنا هل

 الذي يعني اخلرف واهلذيان وعدم العقل..  

يود أن يبلغها أمته، ألن   وال يعنينا كذلك البحث عن الوصية التي كان رسول اهلل 

  ذلك يف كل األحوال يبقى غيبا خمزونا نتأسف عليه ونحزن حزنا شديدا، ألن رسول اهلل 

 أخرب أهنم لو طبقوا ما يف ذلك الكتاب مل يضلوا أبدا.. 

وال يعنينا تلك املقولة اخلطرية )حسبنا كتاب اهلل(، والتي تعني االكتفاء بالكتاب عن  

) يوشك الرجل متكئا يف أريكته، حيدث بحديث من يف قوله:  إليه  السنة، وهو ما أشار

وما وجدنا فيه من ، فام وجدنا فيه من حالل استحللناه، حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب اهلل

   (2) أال وإن ما حرم رسول اهلل مثل ما حرم اهلل(، حرام حرمناه

احلديث، والذين راحوا من   وإنام الذي يعنينا هنا هو ذلك املوقف املخجل من رشاح

وبني كتابة وصيته األخرية، يتهمون رسول اهلل   أجل تربئة ساحة من حال بني رسول اهلل 

  .بأنه مل يكن أهال يف ذلك احلني إلمالء الوصية 

إنام جاز للصحابة االختالف  ):  ـ فقد قالاملازري عن هذه احلادثةومن أمثلة ذلك ما قاله  

فكأنه  ،  ألن األوامر قد يقارهنا ما ينقلها من الوجوب،  أمره هلم بذلك  يف هذا الكتاب مع ِصيح

بل عىل ، قرينة دلت عىل أن األمر ليس عىل التحتم ظهرت منه أي من كالم الرسول 

قال   و صمم عمر عىل االمتناع ملا قام عنده من القرائن بأنه ، فاختلف اجتهادهم ، االختيار

و كذلك تركه إن كان ، كان إما بالوحي وإما باالجتهاد و عزمه ، ذلك عن غري قصد جازم

 

   .البخاريرواه   ( 1)

 . ..ابن ماجة وأمحد وأبو داود رواه   ( 2)
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   (1) (بالوحي فبالوحي وإال فباالجتهاد أيضًا ..

أنه مل يكن عىل سبيل احلتم   وما قاله عجيب جدا، فكيف يقال ألمر رسول اهلل 

مطلقا، قال تعاىل:   واللزوم، وقد ورد يف القرآن الكريم التشديد عىل إجابة رسول اهلل 

يِيُكمْ َياأَ ﴿ ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم ملَِا حُيْ ِذيَن آَمنُوا اْسَتِجيُبوا هللَِِّ َولِلرَّ َا الَّ ، بل حذر  [24]األنفال:  ﴾هيُّ

ِذيَن َظَلُموا   ﴿بعدها من الفتنة التي قد تنجر من عدم إجابته، فقال:  َواتَُّقوا فِْتنًَة اَل ُتِصيَبنَّ الَّ

ًة َواْعَلُموا َأنَّ   [ 25]األنفال:   ﴾  اهللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب ِمنُْكْم َخاصَّ

مبينا أمهيته   ثم كيف يقال بأن ذلك األمر مل يكن عىل سبيل احلتم واللزوم، وقد قال 

(، فهل هناك يشء أهم من عدم الضالل.. بل  هلم أكتب لكم كتابًا ال تضلوا بعدهوخطره: )

 عدم الضالل األبدي. 

ل السنة املذهبية تعمي وتصم، ألهنا جتعل صاحبها  لكن غلبة املعايري التي وضعها أه

 يؤول كل يشء يف سبيل تلك املعايري التي يقدسها أكثر مما يقدس رسوله. 

إنام قصد عمر  ) : ( عندما قالدالئل النبوة)البيهقي يف وقريب مما ذكره املازري ما ذكره 

أن يكتب ما ال يستغنون عنه    ولو كان مراده  ،  حني غلبه الوجع  التخفيف عىل رسول اهلل  

كام مل يَتك تبليغ  [  67]املائدة:      ﴾َبلِّْغ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك   ﴿ مل يَتكه الختالفهم وال لغريه لقوله تعاىل  

و كام أمر يف ذلك احلال بإخراج اليهود من  ، غري ذلك ملخالفة من خالفه و معاداة من عاداه

  (2) (ا ذكره يف احلديث و غري ذلك ممجزيرة العرب 

وما ذكره البيهقي ال يقل غرابة عام ذكره املازري، ألنه يتناىف مع ما ورد يف احلديث من  

، وإنام يفرس األمر فيها للكتابة، فليس تقصريا منه    االهتامم بالوصية، أما ترك رسول اهلل  

   كام يفرس سكوته عن حتديد ليلة القدر بعدما حصل التنازع.

 

 (.7/740كام نقله احلافظ يف الفتح )  ( 1)

 (.11/132نقله عنه النووي يف رشح مسلم )  ( 2)
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ليخربنا ليلة القدر   خرج النبي : ح البخاري عن عبادة بن الصامت قال صحيففي 

،  فقال: )خرجت ألخربكم بليلة القدر، فتالحى ) أي ختاصم وتنازع ( رجالن من املسلمني 

فالتمسوها يف التاسعة والسابعة  ، وعسى أن يكون خريًا لكم ، فتالحى فالن وفالن فُرفعت

   (1)واخلامسة(

وهكذا كان التنازع سببا يف احلرمان من حتديد ليلة القدر .. ألهنا نعمة كربى.. فلام مل  

يقدروها حق قدرها حرموا من ذلك.. وهكذا كان حرماهنم من تلك الوصية العظيمة بسبب  

بأن هؤالء الذين اجَتأوا عىل التنازع بني يديه لن يصعب   التنازع.. ألنه حصل له علم 

 وصيته أو يؤولوها أو يفعلوا هبا أي يشء.  عليهم أن يمزقوا

،  ائتوين أمر وال يقل عام ذكره املازري والبيهقي من التأويل ما ذكره القرطبي حني قال: )

لكن ظهر لعمر ريض اهلل عنه مع طائفة أنه ليس عىل  ، و كان حق املأمور أن يبادر لالمتثال

فوه من ذلك ما يشق عليه يف تلك فكرهوا أن يكل ، و أنه من باب اإلرشاد لألصلح، الوجوب 

تبيانًا  ﴿و قوله تعاىل  ﴾ ما فرطنا يف الكتاب من يشء  ﴿ احلالة مع استحضارهم لقوله تعاىل 

و ظهر لطائفة أخرى أن األوىل أن يكتب ملا فيه  ،  حسبنا كتاب اهلل:  و هلذا قال عمر  ﴾ لكل يشء  

و هلذا عاش  ، ول كان عىل االختيارو دل أمره هلم بالقيام عىل أن أمره األ ، من زيادة اإليضاح

 ألنه مل يَتك ، و لو كان واجبًا مل يَتكه الختالفهم ، بعد ذلك أيامًا و مل يعاود أمرهم بذلك

و قد كان الصحابة يراجعونه يف بعض األمور ما مل جيزم باألمر فإذا ، التبليغ ملخالفة من خالف

  (2) (عزم امتثلوا

أما النووي فقد نقل إمجاع الرشاح عىل أن احلكمة كانت مع عمر وغريه من الصحابة  

أما كالم عمر ريض اهلل عنه فقد اتفق العلامء  ) من الكتابة، فقال: الذين منعوا  النبي 

 

 البخاري. رواه   ( 1)

 (.1/252نقله ابن حجر يف الفتح   ( 2)
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ألنه خيش أن  ، املتكلمون يف رشح احلديث عىل أنه من دالئل فقه عمر و فضائله و دقيق نظره

بام عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها ألهنا منصوصة ال حمالة لالجتهاد أمورًا ر يكتب 

  ﴿وقوله تعاىل    ﴾ما فرطنا يف الكتاب من يشء    ﴿حسبنا كتاب اهلل لقوله تعاىل  :  فقال عمر،  فيها 

فعلم أن اهلل تعاىل أكمل دينه فأمن الضاللة عىل األمة وأراد الَتفيه    ﴾ اليوم أكملت لكم دينكم  

   (1) (عمر أفقه من ابن عباس و موافقيه، فكان اهلل عىل رسول 

أما شيخ اإلسالم البرشي، وإماما السنة املذهبية ابن تيمية، فقد استطاع بذكائه   

، فقال ـ بكل  الالحمدود، وبحكمته الالهنائية أن يكتشف ما يف ذلك الكتاب الذي مل يمله 

وقد ثبت يف الصحيح أّنه قال   ،األشياء وأبينها الذي وقع يف مرضه كان من أهون ): جرأة ـ 

ادعي يل أباك وأخاك حّتى أكتب أليب بكر كتابًا ال خيتلف عليه الناس من ): لعائشة يف مرضه

فلاّم كان يوم اخلميس همَّ أن يكتب كتابًا فقال   ، ثم قال: يأبى اهلل واملؤمنون إاّل أبا بكر  (،بعدي

القول من هجر احلمى؟ أو هو ممّا يقول عىل عادته؟ ماله أهجر؟ فّشك عمر هل هذا : عمر

كام خفى عليه موت النبي    ،فكان هذا ممّا خفى عىل عمر  ،فخاف عمر أن يكون من هجر احلمى

 فرأى النبي  ،ال تأتوا بكتاب  :وقال بعضهم ،هاتوا كتاباً  : ثّم قال بعضهم ،بل أنكره  أّن

م يشكون هل أماله مع تغريه باملرض أم مع سالمته  الكتاب يف هذا الوقت مل يبق فيه فائدة ؛ ألهّن 

ومل تكن كتابة الكتاب ممّا أوجبه اهلل عليه أن يكتبه أو يبلغه   ،فَتكه ، فال يرفع النزاع ،من ذلك

لكن ذلك ممّا رآه مصلحة لدفع  ،ما أمره اهلل به يف ذلك الوقت ؛ إذ لو كان كذلك ملا ترك 

وقد سأل رّبه ألّمته ثالثًا فأعطاه  ، ن اخلالف ال بّد أن يقعورأى أ ، النزاع يف خالفة أيب بكر

وسأله أن ال يسلط عليهم   ،فأعطاه إياها  ،سأله أن ال هيلكهم بسنة عامة  ،ومنعه واحدة ،اثنتني 

، وهذا ثبت يف  فمنعه إياها  ، وسأله أن ال جيعل بأسهم بينهم ،فأعطاه إياها  ،عدوًا من غريهم 

 

 (.11/132النووي يف رشح مسلم )   ( 1)
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 (1)  (الصحيح

  الرزية كّل الرزية ما حال بني رسول اهلل )ابن عباس: ثم قال معقبا عىل قول ابن 

فإهّنا رزية أي مصيبة يف حّق الذين شكوا يف خالفة أيب بكر ريض اهلل  )  (: وبني أن يكتب الكتاب

وابن عباس قال ذلك ملّا ظهر أهل األهواء من اخلوارج والروافض   ،وطعنوا فيها  ،عنه

فإن فلم جيد يف كتاب اهلل فبام يف سنّة   ،فابن عباس كان يفتي بام يف كتاب اهلل وإاّل  ، ونحوهم

ترك كتابة   ثّم إّن النبي  ،  فبام أفتى أبو بكر وعمر  فإن مل جيد يف سنّة رسول اهلل    ، رسول اهلل

   (2) (ولو اسّتمر عىل إرادة الكتاب ما قدر أحد أن يمنعه  ،فلم يكن يف ذلك نزاع  ،الكتاب باختياره

لوصيته يف مرض موته، ولكن    هذا هو موقف أهل السنة املذهبية من كتابة رسول اهلل  

.. بل  موقفهم خيتلف متاما مع أصحابه الذين أحلوهم من املنزلة ما مل حيلوا رسول اهلل 

 أجازوا هلم ما مل جييزوا له..  

ند وصيته  وهلذا نرى أهل هذه السنة يذكرون بإعجاب موقف أيب بكر يف مرض موته ع 

لعمر، ويعتربون ذلك من حرص أيب بكر عىل األمة من بعده، ورمحته هبا، مع أن احلالة التي  

 . أمىل فيها أبو بكر وصيته أخطر من احلالة التي كان فيها رسول اهلل 

وابن    ، وابن سعد يف الطبقات  ، وابن عساكر يف تاريخ دمشق  ، الطربي يف تارخيهفقد روى  

أكتب بسم اهلل الرمحن الرحيم هذا ما عهد :  ا أبو بكر عثامن خاليًا فقال له حّبان يف الثقات: )دع

:  فكتب عثامن ، فذهب عنه ، أبو بكر بن أيب قحافة إىل املسلمني: أّما بعد.. قال: ثّم أغمي عليه

:  ثّم أفاق أبو بكر فقال .  ومل آلكم خريًا منه   ، فإيّن قد استخلفت عليكم عمر بن اخلطاب:  أّما بعد

ًً أقرأ ع فكرّب أبو بكر وقال: أراك خفت أن خيتلف الناس إن أفتتلت نفيس يف   ، فقرأ عليه. يلَّ

وأقرها أبو بكر ريض اهلل عنه من .  جزاك اهلل خريًا عن اإلسالم وأهله: نعم! قال: غشيتي! قال 

 

 (. 318-6/315منهاج السنة )  ( 1)
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  (1) هذا املوضع(

)يا بني أبلغ  خماطبه عبداهلل بن عمر:  قوهلا عائشة  وهكذا نجدهم يروون عن أم املؤمنني 

  ،  مهالً  بعدك تدعهم  وال ،  عليهم عمر سالمي وقل له: ال تدع أمة حممد بال راع ، استخلف 

   (2) (الفتنة عليهم  أخشى  فإين
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 شياطني  ال رسول اهلل .. و 

مع أن يف القرآن الكريم الكثري من اآليات التي تبني ضعف الشيطان أمام عباد اهلل  

املخلصني سواء كانوا أنبياء أو غري أنبياء، مع ذكر النامذج التطبيقية عىل ذلك إال أننا نجد يف  

وهو يقف ضعيفا أمام  ، تراثنا احلديثي، وما تبعه من الفهم السلفي صورة لرسول اهلل 

 حتى أنه يتسلط عليه يف أخطر ما ندب إليه، وهو تبليغه للقرآن الكريم. الشيطان،  

بل نجد الشيطان الرجيم يفر من أصحابه، وخياف منهم، ويسلك خالف مسالكهم،  

.. مع أن الشيطان ال يعظم خوفه إال ممن قويت صلتهم باهلل،  بينام ال يستشعر أي خوف منه  

 وعظم قرهبم منه، وكثر ذكرهم له. 

كان من الضعف أمام الشيطان بحيث كان كل حني    بل إهنم يصورون أن رسول اهلل  

 .  هحيتاج إىل عملية جراحية خاصة لتخرج منه الرشحية التي يتصل الشيطان من خالهلا بقلب

كل حني، فيسب ويشتم ويلعن    بل إهنم يصورون أن الشيطان يتسلط عىل رسول اهلل  

 اللعن.. ولذلك وجد خمرجا أو حيلة لذلك بتحويل كل  من ال يستحق السب وال الشتم وال

 سبابه ولعناته وشتائمه إىل رمحة إهلية. 

هذا الكالم اخلطري الذي نقوله ليس دعاوى.. وال جمرد اهتامات ال أساس هلا.. وإنام هو  

  ولألسف الشديد ـ مما يمتلئ به تراثنا احلديثي، بل أصبح إنكاره أو نقده نوعا من البدعة .. بل 

 هيدد منكره من الطرد من الفرقة الناجية، ومن السنة واجلامعة.. 

يف أوائل حياته قبل النبوة.. والتي   وإلثبات ذلك نبدأ بعالقة الشيطان برسول اهلل 

ن أنفسهم ـ أهنا كانت ممتلئة بالصدق والطهارة وحسن اخللق..  واتفق اجلميع ـ حتى املرشك

 تفسري أهل السنة املذهبية لذلك خمتلف متاما. لذلك و  ولكن الفرق بني تفسري قومه  

بطبعه وجبلته كان   أما تفسري قومه لذلك، وهو تفسري بدهيي عقيل منطقي، فهو أنه 
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 بنبوته، ألن كل ما فيه يدل عليه..    كذلك.. ولذلك آمن الصادقون  من قومه بمجرد إخباره  

املطلقة ال حيايب أحدا، وال  والعقل يؤيد هذا، ألن اهلل سبحانه وتعاىل صاحب العدالة 

  ﴾ اهللَُّ َأْعَلُم َحْيُث جَيَْعُل ِرَساَلَتهُ   ﴿جيامل أحدا، وال يعطي أحدا ما ال يستحق، كام قال تعاىل: اهلل  

   [ 124]األنعام:  

مل يكن كذلك   لكن التفسري املذهبي لذلك خيتلف متاما، فقد تصوروا أن رسول اهلل 

لك البيئة املمتلئة باالنحرافات، وإنام واجهها ألن اهلل تعاىل  جهة تابطبعه، وال بقدرته عىل مو

خصه من دون الناس بأن نزع حظ الشيطان منه، أو بتعبرينا املعاِص: نزع الرشحية التي يقوم  

 بالتواصل معه.  ا الشيطان من خالهل

كل تلك الكامالت، ونحن نقول هبذا، ألن   ولسنا ندري كيف نثبت لرسول اهلل 

من مضامر السباق الذي جعله اهلل بني عباده   وحده كاف إلخراج رسول اهلل  القول هبذا

الذي الكسول املحتال  العداء  ذلك  هبذا االعتبار يشبه    لريى أحسنهم عمال.. ألن رسول اهلل  

 يستعمل املنشطات..  يتحدى غريه أن يلحقوا به وهو 

ثم بعد القول هبذا كيف يأمرنا اهلل تعاىل باختاذه أسوة، ألن أي شخص من الناس يمكنه  

أن يقول: يا رب.. كيف تأمرنا باالقتداء برجل قد أجريب له عملية نزعت من الشيطان القدرة 

 ، بينام مل جتر لنا نفس العملية.. فكيف يمكننا أن نتأسى برجل أوِت ما مل نؤت؟ التأثري فيهعىل 

ثم نبني  بل أن نناقش هذا نورد الروايات الواردة، وموقف أهل السنة املذهبية منها، وق

 مدى مطابقتها للقرآن الكريم وللسنة النبوية املطهرة. 

فأتاه  ، كان يلعب مع الصبيان عن أنس أن رسول اهلل فمن الروايات الواردة يف هذا 

ثم  ، هذه نصيب الشيطان منك : ال وق، فرمى هبا ، فاستخرج منه علقة، فأخذه فشق بطنه ، آت

قتل  ، فأقبل الصبيان إىل ظئره: قتل حممد، ثم ألمه، من ماء زمزم ، غسله ىف طست من ذهب 
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   (1) فلقد كنا نرى أثر املخيط يف صدره(:  وقد انتقع لونه. قال أنس  فاستقبلت رسول اهلل  ،  حممد

حديث اإلَساء  يف قتادة عن أنس ، أما املحل الثاين، فرواه هذا هو املحل األول للشق

،  فشق من النحر إىل مراق البطن ،  فأتيت بطست من ذهب مآلن حكمة  وإيامنا ):  واملعراج وفيه

   (2)(ثم ميلء حكمة وإيامنا ... احلديث  ،  ثم غسل البطن بامء زمزم

ابن حجر حيث  ، وأيده عند البعثة، وذكر أنه نعيم األصبهاينوهناك حمل ثالث رواه أبو 

بل ثالث مرات، فقد ثبت أيضا عند البعثة كام أخرجه أبو نعيم يف الدالئل، ولكل  ): قال

 (3) (حكمة

األول كان يف زمن الطفولة، لينشأ عىل أكمل  ثم بني احلكم املرتبطة بكل حادثة، فذكر أن  

يادة يف إكرامه ليتلقى ما يوحى اليه بقلب  ثم عند البعث ز ،األحوال من العصمة من الشيطان

 . ثم عند االَساء ليتأهب للمناجاة،  قوي يف أكمل األحوال من التطهري

ـ بحسب   ومن الروايات الواردة يف هذا، والتي توضح حقيقة ما جرى ببعض التفصيل 

سأل  أنه هريرة عن أيب  ( دالئل النبوة) نعيم يف ما رواه أبو  ما يراه أصحاب السنة املذهبية ـ 

يا رسول اهلل ما أول ما  : فقال  ،وكان حريصا أن يسأله عن الذي ال يسأله غريه رسول اهلل 

إذ سألتني إين لفي صحراء أميش ابن عرش حجج إذا أنا برجلني  :  ابتدئت به من أمر النبوة ؟ فقال 

القفا ثم شقا نعم فأخذاين فلصقاين بحالوة : أهو هو ؟ قال: فوق رأس يقول أحدمها لصاحبه

بطني فكان جربيل خيتلف باملاء يف طست من ذهب وكان ميكائيل يغسل جويف فقال أحدمها 

اشقق قلبه فشق : لصاحبه: افلق صدره فإذا صدري فيام أرى مفلوقا ال أجد له وجعا ثم قال

  أدخل الرأفة والرمحة يف : أخرج الغل واحلسد منه فأخرج شبه العلقة فنبذه ثم قال: قلبي فقال

 

 مسلم. رواه   ( 1)

 البخاري ومسلم. رواه   ( 2)

 (204/ 7فتح الباري البن حجر )  ( 3)
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:  ثم قال ، ثم نقر إهبامي ، فذر عليه  ، ثم أخرج ذرورا كان معه ،قلبه فأدخل شيئا كهيئة الفضة 

 .  اغد فرجعت بام مل أغد به من رمحتي عىل الصغري ورقتي عىل الكبري

وهذا احلديث عجيب، ومتناقض متاما مع سنة اهلل تعاىل يف اختبار عباده.. فإذا كان الغل  

رتبطني بخاليا أو أنسجة موجودة يف اجلسم، فلم ال يريح اهلل عباده واحلسد والقسوة والغلظة م

 منها بإتاحة مثل هذه العمليات هلم؟ 

فإن قيل: إن التكليف واالبتالء يستلزمان وجود كل ذلك.. فكيف خص رسول اهلل  

  رسول اهلل بذلك دون سائر الناس؟ وكيف اعتربه القرآن الكريم   صاحب خلق عظيم

اخللق العظيم الذي حصل له مل يبذل فيه أي جهد، ومل يعان يف سبيل حتصيله أي عناء،  مع أن 

بل الفضل للمالئكة الذين طهروره من تلك األدواء، ووضعوا بدهلا الرأفة والرمحة كام ورد يف  

 الرواية. 

  وإذا كان األمر كام قالوا، فلم ورد يف القرآن الكريم التهديدات الشديدة لرسول اهلل  

َل َعَلْينَا َبْعَض اأْلََقاِويِل  ﴿ ن مل يلتزم بأوامر اهلل مثله مثل سائر الناس، كام قال تعاىل: إ َوَلْو َتَقوَّ

( َفاَم ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد َعنُْه َحاِجِزيَن  46( ُثمَّ َلَقَطْعنَا ِمنُْه اْلَوتنَِي ) 45( أَلََخْذَنا ِمنُْه بِاْلَيِمنِي ) 44)

 [ 47 -  44]احلاقة:  ﴾ (47)

أشد الناس خشية هلل، ففي احلديث قال    وإذا كان األمر كام قالوا، فلم كان رسول اهلل  

 :  ما بال أقوام يتنزهون عن الشئ أصنعه؟ فواهلل إين ألعلمهم باهلل تعاىل، وأشدهم له(

 مع ما غرس من الرأفة والرمحة؟ أم أن تلك اخلشية أيضا قد غرست يف صدره ..   (1) خشية(

ملثل هذه   نطرح هذه األسئلة وغريها، ونحن نتأمل أملا شديدا أن يتعرض رسول اهلل 

اإلهانات، وهذا التحقري، بحيث يصبح مغلوبا عىل أمره، لوال أن ينقذه اهلل بإخراج حظ  

 الشيطان منه.. 

 

 (  رواه البخاري يف األدب املفرد. 1)
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بغية استنقاذه   ومع تلك العمليات التي يصورها أرباب السنة املذهبية لرسول اهلل 

  من الشيطان إال أن الشيطان كان يتسلط عليه ـ كام يروون ـ كل حني، فقد رووا أن النبي 

فإذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية  ، إن عفريتا من اجلن يكيدك: فقال، إن جربيل أتاين)قال: 

  (1) (الكرس 

،  فأخذت بحلقه ، ثم نازعني،  لقد أتاين شيطان فنازعنيقال: )  رووا أن رسول اهلل و

ما أرسلته حتى وجدت برد لسانه عىل يدي، ولوال دعوة سليامن ألصبح ،  فوالذي بعثني باحلق

 (2) (طرحيا يف املسجد

دخلُت البيَت فإذا شيطاٌن خلف الباِب فخنقته حتى  قال: ) ورووا أن رسول اهلل 

  (3) وجدُت برد لسانه عىل يدي، فلوال دعوُة العبِد الصالِح ألصبَح مربوًطا يراه الناُس(

تلك   وقد نيس من رووا هذه األحاديث، وراحوا يشوهون هبا شخص رسول اهلل 

عىل الذين آمنوا وعىل رهبم    لشيطاناآليات الكثرية التي يقرر فيها القرآن الكريم أنه ال سلطان ل

ِجيِم )﴿قال تعاىل: يتوكلون، كام  ْيَطاِن الرَّ ُه َليَْس  98َفإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ بِاهللَِّ ِمَن الشَّ ( إِنَّ

ُلوَن )  ِْم َيَتَوكَّ ِذيَن آَمنُوا َوَعىَل َرهبِّ ِذيَن 99َلُه ُسْلَطاٌن َعىَل الَّ ْوَنُه َوالَّ ِذيَن َيَتَولَّ ( إِنَّاَم ُسْلَطاُنُه َعىَل الَّ

ُكوَن ) ُهمْ   [ 100  -  98]النحل:   ﴾ (100 بِِه ُمرْشِ

بل يذكر القرآن الكريم عىل لسان الشيطان نفسه أنه ال يستطيع أن يقَتب جمرد االقَتاب  

ْيَطاُن ملََّا ُقيِضَ اأْلَْمُر إِنَّ اهللََّ َوَعَدُكْم َوْعَد احْلَقِّ  ﴿   املخلصني، كام قال تعاىل: اهلل  من عباد َوَقاَل الشَّ

ُمويِن  ْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن يِلَ َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن إِالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم يِل َفاَل َتُلو َوَوعَ 

 [ 22]إبراهيم:   ﴾ َوُلوُموا َأْنُفَسُكْم 

 

 .ابن أيب الدنيا يف مكايد الشيطان  ( 1)

 . ابن أيب الدنيا واه ر  ( 2)

 الطرباين يف )األوسط(  رواه   ( 3)
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فإذا كان الشيطان ال يستطيع أن يفعل شيئا مع هؤالء، فكيف يستطيع أن يتصارع مع  

، بل كيف يستطيع أن يقَتب منه جمرد اقَتاب مع أن اهلل تعاىل ذكر أنه خينس من رسول اهلل 

 يغفل عن ذكر اهلل طرفة عني؟  الذين آمنوا بمجرد ذكرهم هلل.. وهل كان رسول اهلل 

وهل كان أولئك املخلصني من الصديقني واألنبياء والصاحلني أعظم مكانة من رسول  

 ؟ حيث استطاعوا االنفالت منه يف نفس الوقت الذي سلط فيه الشيطان عليه اهلل 

بل إن السنة املذهبية تذهب إىل أبعد من ذلك حني تصور أن الشيطان الرجيم خياف من  

الذي رواه ففي احلديث  نفسه، من رسول اهلل ، وال خياف بعض صحابة رسول اهلل 

يف بعض مغازيه،   : خرج رسول اهلل قال، عن أبيه  أيب بريدةالَتمذي وصححه األلباين عن 

فلام انرصف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول اهلل إين كنت نذرت إن ردك اهلل ساملا أن 

(،  وإال فال   ، إن كنت نذرت فارضيب):  أرضب بني يديك بالدف وأتغنى، فقال هلا رسول اهلل  

فجعلت ترضب، فدخل أبو بكر وهي ترضب، ثم دخل عيل وهي ترضب، ثم دخل عثامن 

:  وهي ترضب، ثم دخل عمر فألقت الدف حتت استها، ثم قعدت عليه، فقال رسول اهلل 

إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إين كنت جالسا وهي ترضب فدخل أبو بكر وهي ترضب،  )

خل عيل وهي ترضب، ثم دخل عثامن وهي ترضب، فلام دخلت أنت يا عمر ألقت  ثم د

 (1) (الدف

وهنا يستبرش أصحاب السنة املذهبية، ويكربون فرحني مبتهجني بأن الشيطان خياف من  

..  بل كل الدنيا ال تساوي شيئا أمام رسول اهلل  ،عمر.. وينسون أن عمر والصحابة مجيعا 

 ؟ س من عمر، وال خياف من رسول اهلل فكيف خياف الشيطان يف جمل

وليَتكوا احلديث ورواية الَتمذي له وتصحيح األلباين، وليعودوا إىل عقوهلم قليال،  

ه ومضادة  وليسألوها عن حقيقة الشيطان، وعن دوره يف األرض، ثم عن أكثر الناس ترويعا ل

 

 الَتمذي. رواه   ( 1)
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 ؟  ملرشوعه.. أليس هو رسول اهلل 

أليس رسول اهلل هو املنتدب من العناية اإلهلية ليحطم املرشوع الذي أقسم الشيطان   

 عىل أن يفعله ببني آدم ليزج هبم معه يف دركات جهنم؟   

ولكن أصحاب السنة املذهبية ال هيتمون باإلجابة عىل هذه التساؤالت ألهنا ال ختطر  

م أصال.. وإن سأهلم أحد من الناس، فام أسهل أن جييبوه بام تعودوا أن جييبوا به  عىل باهل

 خمالفوهم من التبديع والتضليل والتكفري. 

يف مواجهة الشيطان،   والسنة املذهبية ال تكتفي هبذا التشويه واالحتقار لرسول اهلل 

وبعد أن عاين مالك الوحي، ونزل عليه من القرآن الكريم ما  ،  تصور أن رسول اهلل  هي  بل  

نزل بقي يف شك من أمره، وهل كان من نزل عليه مالك أم شيطان، ولوال أن زوجته ـ كام تذكر  

 يف شكه وريبته.  الرواية ـ احتالت لذلك حيلة، لبقي رسول اهلل 

أتستطيع    ،أي ابن عم:  خدجية قالت لرسول اهلل  فقد روى أصحاب السنة املذهبية أن  

أن ختربين بصاحبك هذا الذي نفيس بيده إذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: فإذا جاءك فأخربين به.  

: يا خدجية هذا جربيل قد جاءين فقالت: قم يا بن عمي  فجاءه جربيل فقال رسول اهلل 

نعم.  فجلس عليها، فقالت: هل تراه؟ قال:  فاجلس عىل فخذي اليرسى. فقام رسول اهللَّ 

فجلس عىل فخذها اليمنى   قالت: فتحول فاقعد عىل فخذي اليمنى فتحول رسول اهللَّ 

جالس يف حجرها ثم   فقالت: هل تراه؟ قال نعم. فحرست فألقت مخارها ورسول اهللَّ 

 .(1)ال. قالت يا بن عم اثبت وأبرش فواهللَّ إنه مللك ما هذا شيطان  قالت: هل تراه؟ قال:

مع ما عاينه من أمر اهلل يف غار حراء، بقي يف شك من أمره،   بل رووا أن رسول اهلل 

 وخيش أن يكون ما حصل له مسا من الشيطان، لوال أن طمأنه ورقة بن نوفل.. 

لشياطني  التجعله فريسة للشكوك و وهكذا حتط السنة املذهبية من قدر رسول اهلل 

 

 .الطرباين يف املعجم األوسطرواه   ( 1)
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نالوا فضلهم إال برؤيته وصحبته والتعلم عىل يديه ونيل  ما من الناس لوال أن خيلصه منها برش 

 بركته. 

صورت أن الشيطان  ذهبت إىل أبعد من ذلك حني ومل تكتف السنة املذهبية هبذا، بل 

  وهو يقرأ كالم ربه، ليجعل رسول اهلل ، استطاع بقدراته اخلارقة أن خيَتق رسول اهلل 

ري كيف أطاق ذلك مع أن اهلل تعاىل يذكر يف  ينطق بكالم الشيطان بدل كالم ربه.. ولست أد

 القرآن الكريم أن سلطان الشيطان الوحيد عىل اإلنسان قاِص عىل الوسوسة. 

والرواية التي تذكر هذا هي التي تسمى قصة الغرانيق، وهي التي تلقفها املسترشقون  

من يدعي أنه واملبرشون وبنوا عليها جدرا من األباطيل، والعيب ليس فيهم، ولكن العيب في

 ثم يقبل مثل تلك الرواية أو يروهيا أو حياول كل جهده أن ينترص هلا. ، ينتمي لرسول اهلل 

ومن أعظم هؤالء الذين انتصورا هلا شيخ إسالم السنة املذهبية ابن تيمية الذي انترص  

 هلا يف مواضع كثرية من كتبه، بطرق خمتلفة.. 

ة، والذي تلقفه تالميذه كالقرآن املوحى، نذكر  وقبل أن نذكر كالم ابن تيمية يف املسأل  

: إنام جلساؤك عبد بني فالن وموىل  عن أيب العالية، قال: قالت قريش لرسول اهلل الرواية، ف

بني فالن، فلو ذكرت آهلتنا بيشء جالسناك، فإنه يأتيك أرشاف العرب فإذا رأوا جلساءك 

الشيطان يف أمنيته، فنزلت هذه اآلية: )أفرأيتم  أرشاف قومك كان أرغب هلم فيك، قال: فألقى  

الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى( قال: فأجرى الشيطان عىل لسانه: تلك الغرانيق العىل،  

وشفاعتهن ترجى، مثلهن ال ينسى؛ قال: فسجد النبي حني قرأها، وسجد معه املسلمون  

َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ﴿  : يه، فأنزل اهللواملرشكون؛ فلام علم الذي أجرى عىل لسانه، كرب ذلك عل

يْ  ْيَطاُن يِف ُأْمنِيَّتِِه َفَينَْسُخ اهللَُّ َما ُيْلِقي الشَّ َطاُن ُثمَّ حُيْكُِم اهللَُّ  ِمْن َرُسوٍل َواَل َنبِيٍّ إِالَّ إَِذا مَتَنَّى َأْلَقى الشَّ

   (1)[52]احلج:   ﴾آَياتِِه َواهللَُّ َعلِيٌم َحكِيمٌ 

 

 ( 664/ 18تفسري الطربي )  ( 1)
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كعادة ابن تيمية يف مثل هذه املسائل فإنه يبدأها عادة بتهوينها، وذكر اخلالف فيها، ثم  و

ببيان أن السلف الذين هم املتحدث الرسمي باسم الدين يرون رأيا معينا، ثم جيتهد يف االنتصار  

هلم.. ثم خيتم ذلك بتبديع وتضليل من خالفهم.. وقد يذكر ذلك التبديع والتضيل يف املحل  

 ه، وقد يؤجله ملحل آخر..  نفس

وسنورد بعض أقواله هنا تاركني للقارئ أن يكتشف املنطق الذي يفكر به أصحاب  

 . السنة املذهبية، والصورة التي حيملوهنا عن رسول اهلل 

النبي هو املنبئ عن اهلل، والرسول  هو الذي أرسله اهلل تعاىل، وكل  قال ابن تيمية: )

اهلل ثابتة فال يستقر يف ذلك خطأ  رسول نبي وليس كل نبي رسوال، والعصمة فيام يبلغونه عن

ولكن هل يصدر ما يستدركه اهلل فينسخ ما يلقي الشيطان وحيكم اهلل آياته ؟ .  باتفاق املسلمني.

. والذين منعوا ذلك من املتأخرين .واملأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك هذا فيه قوالن:

،  ( الغرانيق العىل، وإن شفاعتهن لَتجتى   تلك) طعنوا فيام ينقل من الزيادة يف سورة النجم بقوله:  

وقالوا: إن هذا مل يثبت، ومن علم أنه ثبت: قال هذا ألقاه الشيطان يف مسامعهم ومل يلفظ به 

إِالَّ إَِذا مَتَنَّى َأْلَقى  ﴿وقالوا يف قوله: ، ولكن السؤال وارد عىل هذا التقدير أيضا  ، الرسول

ْيَطاُن يِف ُأْمنِيَّتِهِ  وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف  ، هو حديث النفس[ 52 ]احلج:  ﴾ الشَّ

فقالوا اآلثار يف تفسري هذه ..  فقالوا هذا منقول نقال ثابتا ال يمكن القدح فيه والقرآن يدل عليه  

اآلية معروفة ثابتة يف كتب التفسري، واحلديث، والقرآن يوافق ذلك فإن نسخ اهلل ملا يلقي  

يكون لرفع ما وقع يف آياته، ومتييز احلق من الباطل حتى ال ختتلط   الشيطان وإحكامه آياته إنام

وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين يف قلوهبم مرض، والقاسية قلوهبم إنام يكون  ، ا آياته بغريه

إذا كان ذلك ظاهرا يسمعه الناس ال باطنا يف النفس والفتنة التي حتصل هبذا النوع من النسخ 

 (1) (التي حتصل بالنوع اآلخر من النسخمن جنس الفتنة 

 

 (292/ 10جمموع الفتاوى )  ( 1)
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وما جرى يف  ): املذهبية(منهاج السنة (، أو عىل األصح ) منهاج السنة النبوية)وقال يف 

)سورة النجم(. من قوله تلك الغرانيق العىل وإن شفاعتها لَتجتى عىل املشهور عند السلف  

 (1) (واخللف من أن ذلك جرى عىل لسانه ثم نسخه اهلل وأبطله

سليامن آل شيخ يف تيسري العزيز احلميد  وافقه عىل هذا أكثر سلفية العرص، فقد قال    وقد

وهي قصة مشهورة صحيحة رويت عن ابن عباس من طرق بعضها ): عن قصة الغرانيق

صحيح ورويت عن مجاعة من التابعني بأسانيد صحيحة منهم عروة وسعيد بن جبري وأبو  

مة والضحاك وقتادة وحممد بن كعب القرظي وحممد بن العالية وأبو بكر بن عبدالرمحن وعكر

قيس والسدي وغريهم وذكرها أيضا أهل السري وغريهم وأصلها يف الصحيحني واملقصود  

منها قوله تلك الغرانيق العىل وإن شفاعتهن لَتجتى فإن الغرانيق هي املالئكة عىل قول وعىل 

  (2) (آخر هي األصنام

 

 

 ( 409/ 2منهاج السنة النبوية )  ( 1)

 .. 219تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد: ص  ( 2)
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 رسول اهلل .. والسحرة 

أمام الشياطني، وتسلطهم   ببيان ضعف رسول اهلل مل يكتف أصحاب السنة املذهبية 

ضافوا إىل ذلك أيضا ضعفه أمام السحرة، وتسلطهم عليه إىل درجة أنه قىض مدة أعليه، بل 

 ستة أشهر من عمر نبوته املباركة، وهو ال يعي ما يفعل. 

لكثرية التي تبني عصمة اهلل  ولسنا ندري كيف غاب عىل هؤالء تلك اآليات الكريمة ا 

، وأنه لو كاده اإلنس واجلن، فلن يستطيعوا أن يفعلوا له شيئا، كام قال تعاىل  لنبيه تعاىل 

ْ َتْفَعْل َفاَم َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواهللَُّ  ﴿مقررا ذلك:  ُسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن مَل َا الرَّ َأهيُّ

 [ 67]املائدة:   ﴾ َك ِمَن النَّاِس إِنَّ اهللََّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِرينَ َيْعِصمُ 

وهلذا فإن كل ذلك األسطول من املرشكني واملنافقني واليهود ومرىض القلوب مل  

 .أن يفعلوا شيئا لرسول اهلل  ـ  مع كيدهم املتواصل ـ يستطيعوا 

ذ إىل املحال املقدسة لإلدراك عند رسول  وليت الذين اهتموا السحرة بالقدرة عىل النفو

من كل سوء..   اكتفوا بالرصاع مع تلك اآليات الكريمة التي تعد بحفظ رسول اهلل  اهلل 

 ألهنم قد جيدون بعض املنافذ والتربيرات التي جتعلهم يعطلون معناها أو يؤولونه..  

ساحرا،    لكن املشكلة أهنم يعطلون نصوصا قرآنية ِصحية تنفي أن يكون رسول اهلل  

 أو مسحورا، أو واقعا حتت تأثري أي سحر أو عني أو أي قوة غيبية غري القوة اإلهلية. 

بل إن اهلل تعاىل خيرب أن ادعاء السحر، وربط أي أمر بالسحر من شأن الكفرة، ال من  

 مم مجيعا.. هذه األمة فقط، بل من األ 

فاهلل تعاىل يذكر عن موسى عليه السالم أنه ملا جاء قومه بام جاءهم به من آيات اهلل  

ًة َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمبنٌِي    ﴿البينات اهتموه بالسحر، قال تعاىل:   ]النمل:    ﴾ َفَلامَّ َجاَءهْتُْم آَياُتنَا ُمْبرِصَ

13 ] 
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كن مرىض القلوب مل يروها آيات من  ومثله املسيح عليه السالم الذي جاء بالبينات ل

ائِيَل إيِنِّ  ﴿ اهلل، بل رأوها خوارق من السحرة، قال تعاىل:  َوإِْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َياَبنِي إَِْسَ

ا بَِرُسوٍل َيْأِِت ِمْن َبعْ  ً ًقا ملَِا َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبرشِّ ِدي اْسُمُه َأمْحَُد َفَلامَّ َرُسوُل اهللَِّ إَِلْيُكْم ُمَصدِّ

 [ 6]الصف:   ﴾ َجاَءُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمبِنيٌ 

ْلنَا  ﴿الذي بادره قومه باالهتام بالسحر، قال تعاىل:    وهكذا كان األمر مع نبينا   َوَلْو َنزَّ

]األنعام:   ﴾ِذيَن َكَفُروا إِْن َهَذا إِالَّ ِسْحٌر ُمبنٌِي َعَلْيَك كَِتاًبا يِف ِقْرَطاٍس َفَلَمُسوُه بَِأْيِدهيِْم َلَقاَل الَّ 

7 ] 

َوإَِذا ُتْتىَل  ﴿: وقال ـ يرسم مشهدا من مشاهد املواجهة بني دين اهلل ودين الشياطني ـ 

ُكْم َعامَّ َكاَن َيْعُبدُ   آَباُؤُكْم َوَقاُلوا َما َهَذا َعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّنَاٍت َقاُلوا َما َهَذا إِالَّ َرُجٌل ُيِريُد َأْن َيُصدَّ

ِذيَن َكَفُروا لِْلَحقِّ ملََّا َجاَءُهْم إِْن َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر ُمبنٌِي   [ 43]سبأ:  ﴾ إِالَّ إِْفٌك ُمْفََتًى َوَقاَل الَّ

فاعال ومؤثرا، بل ورد يف   ومل يقترص األمر عىل دعوى السحر التي جتعل رسول اهلل 

تأثري السحرة  لبأنه كان خاضعا  ام املحاربني للنبوة للنبي النصوص املقدسة بيان اهت

َنْحُن َأْعَلُم باَِم  ﴿:قال تعاىل خمربا عن موقف املرشكني من دعوة رسول اهلل والسحرة، 

الَّ َرُجاًل َمْسُحوًرا َيْسَتِمُعوَن بِِه إِْذ َيْسَتِمُعوَن إَِلْيَك َوإِْذ ُهْم َنْجَوى إِْذ َيُقوُل الظَّاملُِوَن إِْن َتتَّبُِعوَن إِ 

 [ 47]اإلَساء:   ﴾

، بل إن سائر األنبياء  وقد أخرب القرآن الكريم أن ذلك مل يكن خاصا برسول اهلل 

َوَلَقْد ﴿عليه السالم: اهتموا أيضا بأهنم كانوا خاضعني لتأثري السحرة، قال تعاىل عن موسى 

ائِيَل إِْذ َجاَءُهْم َفَقاَل َلُه فِْرَعْوُن إِينِّ أَلَُظنُّ َك َياُموَسى  آَتْينَا ُموَسى تِْسَع آَياٍت َبيِّنَاٍت َفاْسَأْل َبنِي إَِْسَ

   [101]اإلَساء:   ﴾ ا َمْسُحورً 

كام تربئ األنبياء قبله من   ولكن مع كل هذه اآليات املقدسة التي تربئ رسول اهلل 

االرتباط بالسحر تأثريا وتأثرا نجد تلك الروايات العجيبة التي تتدنس هبا كتب احلديث، والتي  
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تربئ تلك  وقع يف فَتة مهمة من حياته حتت تأثري السحرة.. وبذلك تذكر أن رسول اهلل 

األحاديث ـ من حيث ال يشعر أصحاهبا ـ املرشكني واليهود واملنافقني من تلك االدعاءات التي  

 كانوا يرفضون القرآن والدين عىل أساسها.

 ثم نناقشها بعد ذلك.   ..وسنورد هنا نص الرواية، ونرى مبلغ إساءهتا لرسول اهلل 

البخاري ومسلم  كتب احلديث املعتمدة كوالرواية ـ لألسف الشديد ـ توجد يف أمهات 

، وهذا يرينا كيف استطاع مرىض القلوب أن ا وأمحد وابن ماجة والنسائي والبيهقي وغريه

يتسللوا إىل هذه الدواوين العظيمة، ليبثوا فيها سمومهم، ويشوهوا من خالهلا مجال الدين،  

 . ومجال رسوله 

سحر رسول    قالت:عن عائشةـ   يف صحيح البخاري يف كتاب الطب  ونص احلديث كامـ   

خييُل إليه أنه كان  حتى كان رسول اهلل   رجل من بني ُزريق يقال له لبيد بن األعصم اهلل 

يفعل اليشء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال:  

قلت وما ذاك يا رسول اهلل ؟ فقال:  ، )يا عائشة أشعرت أن اهلل قد أفتاين فيام استفتيته فيه؟( 

ما وجُع  :رجيل فقال أحدمها لصاحبه)أتاين رجالن فقعد أحدمها عند رأس واآلخر عند 

  : لبيد بن األعصم اليهودي قال :ومن طَّبه؟ قال  : قال ،مطبوب )أي مسحور( :فقال ، الرجل 

(،  أي الشعر املتساقط من الرأس واللحية عند ترجيلهام] يف ُمشط وُمشاَطة: يف أي يشء ؟ قال

يف بئر ذي  :أين هو؟ قال : قال [، أي عىل الغشاء الذي يكون عىل الطلع]وُجفَّ طلعة ذكر 

ثم رجع إىل  ، وعليها نخل، يف أناس من أصحابه إىل البئر فنظر إليها   النبي فذهب ، أروان

اء ولكأن نخلها رؤوس الشياطني يا رسول  :  ، قلت(عائشة، فقال: )واهلل لكأن ماءها ُنقاعُة اجلفَّ

  ، ( وخشيت أن أُثَور عىل الناس منه رشاً ،  وشفاينأما أنا فقد عافاين اهلل  ،  قال: )ال  اهلل أفأخرجته؟  
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 . (1)ت البئرهبا فدفنوُأمر 

فاشتكى لذلك  ،  رجٌل من اليهود  سحر النبي  :  عن زيد بن أرقم قالويف رواية أخرى  

فأرسل  ، عقد لك ُعقدًا يف بئر كذا وكذا، إن رجال من اليهود سحرك: أيامًا فأتاه جربيل فقال 

فام ذكر ذلك لذلك ،  كأنام ُأْنِشَط من ِعَقلٍ     فقام رسول اهلل ،  فاستخرجها َفحلَّها   رسول اهلل  

 .  (2)اليهودي وال رآه يف وجهه قط (

أن نناقش   ببعد إيرادنا هلاتني الروايتني الغريبتني اللتني تشوهت هبام كتب السنة، نح 

 بعض ما فيها عىل ضوء العقل والنقل.. 

.. وأنه كان خييل إليه أنه فعل  ي صور هبا احلديث رسول اهلل  ونبدأ باحلالة نفسها، والت

، فكيف بخاتم  اليشء ومل يفعله .. وهي حالة خطرية جدا بالنسبة إلنسان عادي، فكيف بنبي 

 األنبياء وسيدهم؟ 

ألن ذلك اليشء الذي خييل إليه أنه فعله وهو مل يفعله قد يرتبط بتبليغ الدين.. وليس يف  

ك .. وبذلك يكون جزء مهم من الدين مل يصل إلينا بسبب أن رسول اهلل  احلديث ما ينفي ذل

  َّغه مع أنه مل يبلغه.. ـ تعاىل عن ذلك علوا عظيام ـ كان قد توهم أنه بل 

وقد جيادلنا هنا جمادل، كام تعودوا، ويقول: ال .. ليس األمر كام تظنون .. بل األمر  

العادية .. وهنا يأِت اجلواب القرآين الواضح والدقيق والدال عىل  مرتبط بحياة رسول اهلل 

(  2)  َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى﴿ كلها دعوة وبالغ عن اهلل، قال تعاىل:    أن حياة رسول اهلل  

 

وباب الســحر ويف ،  وباب هل يســتخرج الســحر، باب الســحر، ( يف الطب5766( رواه البخاري رقم )1)

ــحر انِ إِنَّ اهللَّ ﴿: ويف األدب باب قول اهلل تعاىل،  اجلهاد باب هل يعفى الذمي إذا سـ ــَ ، ﴾َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحسـ

ورواه أيـضًا أمحد والنـسائي وابن ـسعد واحلاكم وعبد بن محيد ،  باب الـسحر،  ( يف الـسالم2189ومـسلم رقم )

 والبيهقي يف ))دالئل النبوة(( وغريهم.، وابن مردويه

 باب سحرة أهل الكتاب.، ( يف حتريم الدم7/113،112رواه النسائي ) ( 2)
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 [ 4 -  2]النجم:   ﴾ (4( إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى ) 3َوَما َينْطُِق َعِن اهْلََوى )

عن عمرو بن شعيب عن  فإن جادلوا يف اآلية، أو أولوها، فليقرؤوا ما ورد يف احلديث 

يف الرضا : قلت، يا رسول اهلل اكتب كل ما أسمع منك؟ قال: نعم: قلت: قال، أبيه عن جده 

 (1)  ال حقا(إ ين ال أقول يف ذلك كله إال: ) نعم فوالغضب؟ ق

ذا النوع من السحر انحرص أثره يف عالقة النبي ملسو هيلع هللا ىلص اجلسدية  فإن جادلوا، وذكروا بأن ه

أم  كام رووا عن ، نساءه من غري أن يكون ذلك حقيقةيأِت مع أزواجه، فكان خييل إليه أنه 

فذلك ،  (2)   كذا وكذا خييل إليه أنه يأِت أهله، وال يأِت(   : )مكث النبي  أهنا قالت املؤمنني عائشة  

يف موضع هتم خطرية يكفي ختيلها لنفور النفس منها..   ال يقل عجبا، ألنه يضع رسول اهلل 

يف خياهلم    لكن هؤالء لألسف إما أهنم ال يعرفون معنى ما يقولون، أو أن صورة رسول اهلل  

 الذي أصيب باهللوسة، فصار يتخيل ما ال يكون، ويفعل ما ال يعقل.   ال ختتلف عن صورة ذلك

الذي آتاه اهلل من القدرات   ومل يكتف هؤالء هبذا، بل تصوروا أن رسول اهلل 

اإلدراكية ما ينقيض دونه العجب مل يعلم بالسحر طول تلك املدة، حتى جاءه ملكان، وأخرباه 

 لقوهلام..   بعد أن تنصت 

َعَك َربَُّك َوَما َقىَل )﴿ا يفعلون بقوله تعاىل:  ولست أدري ماذ ( َوَلآْلِخَرُة َخرْيٌ َلَك  3َما َودَّ

، وغريها من اآليات  [ 5 -  3]الضحى:  ﴾( َوَلَسْوَف ُيْعطِيَك َربَُّك َفََتْىَض 4ِمَن اأْلُوىَل ) 

بأال يتخىل عنه، وأن يعطيه كل ما يرىض، وأن يبعد عنه كل   الكريمة التي وعد اهلل فيها نبيه  

 ما يؤذيه. 

ولست أدري كيف غاب عنهم تلك اآليات الكريمة التي تذكر ما آتى اهلل أنبياءه عليهم  

اَل َيْأتِيُكاَم َطَعاٌم  ﴿ السالم: الصالة والسالم من معرفة املغيبات، كام قال تعاىل عن يوسف عليه 

 

 الَتمذي. رواه   ( 1)

 البخاري. رواه  (2)
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 [ 37]يوسف:  ﴾ُتْرَزَقانِِه إِالَّ َنبَّْأُتُكاَم بَِتْأِويلِِه َقْبَل َأْن َيْأتَِيُكاَم َذلُِكاَم مِمَّا َعلََّمنِي َريبِّ 

ِخُروَن يِف ُبُيوتِ ﴿عليه السالم:  املسيحوقال عىل لسان    ﴾ ُكْم َوُأَنبُِّئُكْم باَِم َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ

 [ 49]آل عمران:  

  الكثري من األحاديث التي تنبئ عن قدرات الرسول  ة النبوي السنة وهكذا ورد يف 

اخلارقة يف هذا املجال، وهي دليل عىل كامالته الكثرية، والتي هي نبع من فيض إيامنه وتقواه،  

من  والتي ألجلها حصلت له تلك العصمة واحلفظ اإلهلي من أن يتسلط عليه أي متسلط 

 اإلنس أو اجلن. 

أنا  :)  فقال: من أنت؟ قال ،  ومن األمثلة عىل ذلك ما روي أن رجال جاء لرسول اهلل  

غيب وال يعلم الغيب  :)  ، قال: متى تقوم الساعة؟ قال(   رسول اهلل :)  ، قال: وما نبي؟ قال (   نبي

سيفه، فهزه الرجل، ثم رده عليه، فقال رسول اهلل    ، قال: أرين سيفك، فأعطاه النبي  (  اال اهلل 

(:أما انك مل تكن تستطيع ذلك الذي أردت) (1)   ثم قال رسول اهلل  .. ويف رواية :ن هذا :) إ

   (2) (  غمد السيفأأقبل، فقال: آتيه، فاسأله ثم آخذ السيف، فاقتله ثم 

، فعن  بعض أصحابه بام حدث به نفسه من قتله  إخباره ومن األمثلة عىل ذلك 

ىل هوازن، بحنني فعسى  إقلت: أسري مع قريش    ،مكة  قال: ملا فتح رسول اهلل    شيبة بن عثامن

ن اختلطوا أن أصيب غرة من حممد فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها، وأقول: لو مل يبق أ

مر  فكنت مرصدا ملا خرجت له ال يزداد األ   ،داتبعه أبأ تبع حممدا ما  أ ال  إ حد  أمن العرب والعجم  

فدنوت منه، ورفعت   ،عن بغلته اقتحم رسول اهلل  ،فلام اختلط الناس، ال قوة إيف نفيس 

فرفع يل شواط من نار كالربق كاد يمحشني فوضعت يدي عىل  ، سيفي حتى كدت أسوره

:)  سح صدري، وقال ادن مني(، فدنوت فم:)وقال  برصي خوفا عليه فالتفت ايل رسول اهلل  

 

 رواه احلاكم وصححه والطرباين.   ( 1)

 (  رواه الطرباين. 2)
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( فواهلل هلو من حينئذ أحب ايل من سمعي وبرصي ونفيس، وأذهب   اللهم اعذه من الشيطان

يا شيبة، الذي أراد اهلل بك خريا مما أردت بنفسك؟( ثم حدثني بام :)اهلل ما كان يب، فقال

يا رسول  اضمرت يف نفيس! فقلت: بأيب أشهد أن ال اله اال اهلل، وأنك رسول اهلل، استغفر يل 

  (1) غفر اهلل لك(:)اهلل، قال

ما روي يف السرية من حديث عمري بن وهب ملا جاء يريد قتل  ومن األمثلة عىل ذلك 

جئت هلذا  : قال ف ؟ما جاء بك يا عمري  :سأله  ففي احلديث أن رسول اهلل ، رسول اهلل 

قبحها اهلل من    : قال    ؟فام بال السيف يف عنقك   :قال  فاألسري الذي يف أيديكم فأحسنوا فيه ؛  

،  ما جئت إال لذلك :قال  ؟ما الذي جئت له ، اصدقني  :قال  ؟وهل أغنت عنا شيئا ، سيوف 

،  فذكرمتا أصحاب القليب من قريش،  احلجربل قعدت أنت وصفوان بن أمية يف  : )فقال له  

فتحّمل لك صفوان بَدْينك ، لوال دين عيل وعيال عندي خلرجت حتى أقتل حممدا :ثم قلت 

،  أشهد أنك رسول اهلل : ؛ قال عمري  (واهلل حائل بينك وبني ذلك ، عىل أن تقتلني له، وعيالك

وهذا ،  وما ينزل عليك من الوحي ،  خرب السامء قد كنا يا رسول اهلل نكذبك بام كنت تأتينا به من  

فاحلمد هلل الذي هداين  ، فواهلل إين ألعلم ما أتاك به إال اهلل، أمر مل حيرضه إال أنا وصفوان 

فقهوا أخاكم يف  ) : فقال رسول اهلل ، ثم شهد شهادة احلق، وساقني هذا املساق ، لإلسالم

  (2) (أسريهوأطلقوا له ، وأقرئوه القرآن، دينه

من حوادث كثرية كان يمكن أن تودي به، ولكن اهلل   وهكذا محى اهلل تعاىل رسوله 

تعاىل أنبأه عنها قبل أن تقع.. وهذا ما يوقع أصحاب السنة املذهبية يف حرج عظيم.. فكيف  

عن كل تلك احلوادث، وخيربه مبارشة عام يكاد له، من غري حاجة إىل مالك أو   خيرب اهلل نبيه 

غريه.. إال يف حديث السحر.. فهل كان للسحرة من الكيد والقدرة عىل التخفي ما مل يستطع 

 

 (  رواه ابن سعد وابن عساكر. 1)

 . 662 /1 :سرية ابن هشام  ( 2)



117 

 

 أن يطلع عليه؟  رسول اهلل 

والعجيب أن أصحاب السنة املذهبية ممن يبالغون يف السحر، ويف تعلم الرقية منه،  

ومني  يف كتبهم أن هلم القدرة عىل اكتشاف السحر من غري حاجة إىل مالئكة معص يذكرون 

خيربوهنم به.. فهل جيدون ألنفسهم من الطاقات للتواصل بعامل الغيب أكثر مما كان عليه رسول  

 . اهلل 

بل إهنم يذكرون فيها أن السحرة والشياطني يمتلئون رعبا منهم، ومن مشاخيهم، وقصة  

املذهبية عىل ، وهي مما حيرص أصحاب السنة حذاء اإلمام أمحد ورعب الشياطني منها معروفة

   ..ترديده كل حني لبيان منزلة إمامهم أمحد 

للقايض أيب احلسني بن أيب يعىل الفراء: أن اإلمام   (بقات احلنابلة)طجاء يف كتاب فقد 

املتوكل صاحبًا له يعلمه أن  فأنفذ إليه اخلليفة العباس ،أمحد بن حنبل كان جيلس يف مسجده

ا بالعافية، فأخرج له أمحد نعيل خشب برشاك من خوص  جارية هبا ِصع، وسأله أن يدعو اهلل هل

للوضوء فدفعه إىل صاحب له، وقال له: امض إىل دار أمري املؤمنني وجتلس عند رأس اجلارية  

وتقول له، يعني اجلن: قال لك أمحد: أيام أحب إليك خترج من هذه اجلارية أو تصفع هبذه النعل  

السمع )اإلمام أمحد، فقال له املارد عىل لسان اجلارية: سبعني. فمىض إليه، وقال له مثل ما قال 

والطاعة، لو أمرنا أمحد أن ال نقيم بالعراق ما أقمنا به، إنه أطاع اهلل، ومن أطاع اهلل أطاعه كل  

، وخرج من اجلارية وهدأت ورزقت أوالدًا، فلام مات أمحد عاودها املارد، فأنفذ املتوكل  (يشء 

ي وعرفه احلال، فأخذ املروذي النعل ومىض إىل اجلارية، فكلمه  إىل صاحبه أيب بكر املروذ

العفريت عىل لساهنا: ال أخرج من هذه اجلارية وال أطيعك وال أقبل منك، أمحد بن حنبل أطاع 

 . (1)اهلل، فأمرنا بطاعته

وإنام ذكرنا هذه القصة هنا ألن أصحاب السنة املذهبية يتفقون عىل العالقة بني السحرة  

 

 .1/233طبقات احلنابلة:   ( 1)
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السحر بجميع أنواعه فيه استخدام للشياطني واستعانة هبا،  ، فقد نصوا عىل أن )والشياطني

والشياطني ال ختدم إال من تقرب إليها بالذبح، أو باالستغاثة، أو باالستعاذة، ونحو ذلك. يعني  

   (1)(أن يرصف إليها شيئًا من أنواع العبادة

أطاع اهلل ال يرضه يشء،   والعجيب أهنم ينصون يف هذه القصة ويف غريها عىل أن من

كل تلك السلطة والسطوة عىل عامل   ا وأنه حمفوظ بحفظ اهلل، وأن نعل اإلمام أمحد كانت هل

هونوا من شأنه، وسلطوا عليه كل يشء..   العفاريت.. لكنهم إن جاءوا إىل رسول اهلل 

 وليتهم فقط اكتفوا بالتعامل معه كام تعاملوا مع اإلمام أمحد. 

نسأل عن مدى تطبيق األحكام الواردة يف احلديث، والذي بالغ فيه أهل السنة  بعد هذا 

أن يستفيدوا منه  ـ  ـ بدل تلك املبالغات يف تبديع منكريه  املذهبية أي مبالغة.. وكان يف األصل

عمليا، كام هي عادهتم.. ولكنا نجدهم يف هذه احلديث خيالفونه خمالفة تامة، بل ال يستفيدون 

يمكن أن يسحر،   ا واحد يضعونه ضمن عقائد أهل السنة، وهي أن رسول اهلل منه إال شيئ

 وأنه سحر بالفعل، وبقي كذلك مدة طويلة. 

وللداللة عىل هذا نذكر حكمني ـ يمكن استنتاجهام من احلديث ـ وقد ختلفا ختلفا تاما يف  

 الواقع الفقهي ألصحاب السنة املذهبية: 

قتلهم، وال  بمن عدم التعرض للسحرة، ال  ورد يف احلديث: فهو ما األول أما 

،  الساحر استتابتهم، وهو أمر خمالف متاما ملا يقول به أهل السنة املذهبية الذين يرون قتلب

 ويتشددون يف ذلك..  

وسأنقل لكم هنا نص خطبة محاسية لرجل دين يفتخر بتطبيق بالده حلكم قتل الساحر،  

 ..  (2) حابة يف ذلكويستند فيها لبعض اآلثار الواردة عن الص

 

 (423/ ص  1التمهيد لرشح كتاب التوحيد )ج   ( 1)

 ، وهي موجودة عىل النت.  اخلطبة لعبد الرزاق بن عبد املحسن العباد  ( 2)
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،  وحكم الساحر القتل : عباد اهلل): ها ـ ريقول اخلطيب ـ بحامسته التي ال أستطيع تصوي

وحفصة أمُّ  ، عمر بن اخلطاب : وهم  وقد جاء قتل الساحر عن ثالثة من أصحاب النبي 

عبدة  ففي صحيح البخاري عن بجالة بن . وجندب األزدي ريض اهلل عنهم أمجعني .، املؤمنني

فقتلنا ثالث   :قال (، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة): قال: كتب عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه 

قتلت جارية   أن حفصة زوج النبي : وروى اإلمام مالك يف موطئه وعبد الرزاق . سواحر.

وروى البخاري يف تارخيه عن أيب عثامن . فأمرت هبا فقتلت. ، هلا سحرهتا وكانت قد دبرهتا 

فجاء جندب  ، النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانًا فعجبنا فأعاد رأسه

 ( إن كان صادقًا فليحِي نفسه):  ويف رواية أنه قال، األزدي فقتله

وهكذا راح يذكر اآلثار الواردة يف ذلك عن الصحابة والتابعني وغريهم.. ولسنا ندري  

بَتكه الساحر وعدم قتله   ن رسول اهلل كا .. وهل ؟كيف غاب ذلك احلديث الصحيح عنه

 له ـ يف احلديث الذي يعتقد صحته ـ مقرصا؟ 

وقد  واستأنف اخلطيب خطبته دون انتباه لسؤايل الذي مل خيطر عىل باله أصال، فقال: )

اختلف أهل العلم يف الساحر هل يستتاب أو ُيقتل بدون استتابة؟ وظاهر عمل الصحابة يف  

وذكر أقوال أهل العلم يف املسألة وأدلة كل قول جتدها . قتل من غري استتابةاآلثار املتقدمة أنه يُ 

ومن أمجع الكتب وأوعبها يف هذه املسألة وغريها من مسائل  ، مبسوطة يف كتب أهل العلم

لإلمام املجدد والشيخ املصلح شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب   (كتاب التوحيد )التوحيد 

حلفيده وتلميذه   (تيسري العزيز احلميد) ة ومن أحسنها وأمجعها كتاب  ورشوحاته كثري،  رمحه اهلل 

 ( الشيخ سليامن بن عبد اهلل رحم اهلل اجلميع وجزاهم عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء 

وبعد أن برر هذا احلكم من الناحية العقدية راح يربره من الناحية الواقعية ـ التي غابت  

إنَّ قتل الساحر وإزهاق روحه فيه ختليٌص  :  عباد اهلل):  ـ  عن رسول اهلل  ـ  حسب الزم قوله  ـ  

للمجتمع املسلم من أداة رش وختريب وفتك باملسلمني، فالساحر رشوره كثرية وأخطاره عديدة 
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،  وجنايته عىل اإلسالم واملسلمني كبرية ؛ فهو يشتت رابطة املجتمع املسلم وخيلخل كيانه

ق بني األَس املس ،  ويزعزع أمن املسلمني، وينرش العداوة والبغضاء بني املسلمني ، لمةويفرِّ

 ( وينقلهم إىل احلضيض واهللكة،  موخيرب دياره 

  بعد هذا يثني الثناء العطر عىل مملكته التي طبقت هذا احلكم الذي قرص رسول اهلل 

د اهلل تعاىل ونثني عليه  وهلذا عباد اهلل فإنَّا من هذا املنرب لنحم: )فقالـ يف تصورهم ـ عن تطبيقه،  

من تتبُّع  - أيَّدها اهلل وزادها من توفيقه وحرسها  - اخلري كله عىل ما قيَّضه حلكومة هذه البالد 

ومن ذلكم ما تم إعالنه يوم  . هلؤالء املفسدين وقطع لدابرهم واستئصال لشأَفتهم ورشورهم

يف رجل ساحر ملامرسته أعامل  اجلمعة املايض من ِقبل وزارة الداخلية من تنفيذ حلكم القتل 

وجاء يف القرار أنه  ، السحر والشعوذة ووجد يف حيازته جمموعة من الكتب الرشكية واخلرافية 

نظرًا ملا حيدثه السحر والشعوذة من أرضار جسيمة عىل الفرد واملجتمع يف الدين والنفس واملال  

الصارمة التي تقطع رشه  والعقل وأن ما فعله املدعى عليه فيه رضر عظيم يستحق العقوبة 

ق احلكم من هيئة التمييز ومن جملس القضاء األعىل  ،وتردع غريه  فقد تقرر احلكم بقتله وُصدِّ

ذ احلكم يوم اجلمعة املايض ،  هبيئته الدائمة وصدر األمر السامي بإنفاذ ما تقرر رشعًا بحقه .  وُنفِّ

مه اجلزيلة وآله العظيمة التي ال تعد وال  فلله احلمد أوالً وآخرًا وله الشكر ظاهرًا وباطنا عىل نع

ونسأله بمنِّه وكرمه أن يوفق والة األمر يف هذه البالد لكل خري وأن يعينهم عىل تتبع ، حتىص

 ( هؤالء املجرمني وقطع دابر هؤالء املفسدين 

.. ولكنا  الذي طبق طبعا ليس لدينا الوسائل التي نتحقق هبا من مدى عدالة هذا احلكم 

مع ذلك نستغرب من هؤالء القوم الذين يزعمون ألنفسهم السنة.. واحتكارها.. ومع ذلك 

  يَتكون مثل ذلك احلديث الذي ال يستفيدون منه سوى شيئا واحدا، وهو أن رسول اهلل 

 ه النبوية هبذه التجربة املريرة، ومل خيرج منها إال بعد فَتة طويلة. فَتات حياتمن مر يف فَتة  

األمر الثاين الذي نستغرب ترك أهل السنة املذهبية لتطبيقه مع أن احلديث يدل عليه  و
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ولذلك يكتفون بإزالة ما  داللة ِصحية هو عدم ختريبهم لألماكن التي يوجد فيها السحر.. 

قال الشيخ ابن يعتربونه سحرا، أو حيرقونه، أو يتلفونه، دون إتالف املحل الذي وضع فيه، كام  

عر يف مكان، فيام فعله الساحر ينظر)باز:  أو جعله يف  ، إذا عرف أنه مثال جعل شيئا من الشَّ

إذا عرف أنه وضعه يف املكان الفالين أزيل هذا اليشء وأحرق وأتلف  ،  أو يف غري ذلك،  أمشاط

 (1) (فيبطل مفعوله ويزول ما أراده الساحر 

 (2) أمر بدفن البئر نفسها   مع أنه قد ورد يف احلديث الوارد يف الصحيحني أن رسول اهلل  

مع أن اآلبار يف ذلك احلني كانت هلا قيمتها.. ومع أن البئر ـ كام ورد يف احلديث ـ كانت لرجل  

 أمر بدفنها.  من األنصار.. ومع ذلك يروون أن رسول اهلل 

بعد هذه املناقشات نتعجب أن يرمى املنكرون ملثل هذه األحاديث بالبدعة، مع أن  

م ينكرون الكثري من األحاديث، وال يرون العمل هبا، وقد رأينا يف مقدمة  الفقهاء وغريه 

وال  من بعض األحاديث.. ومع ذلك مل يرم مالك وغريه الكتاب نموذجا عن موقف مالك 

وتنزهيه، فإن أهل السنة املذهبية تثور فيهم    بالبدعة.. ولكن إذا تعلق األمر برسول اهلل  غريه  

رمان والتبديع والتضليل يف وجه من يفعل ذلك حتى لو كانوا  احلمية، ويشهرون سيوف احل 

أعالما كبارا هلم حرمتهم وجاللتهم.. ولكن حلومهم َسعان ما تصبح حالال بمجرد أن 

 .. يتجرؤوا فينكروا مثل تلك الروايات التي تيسء إىل رسول اهلل 

بتبديع كل من  وال يمكننا هنا نقل الترصحيات التي ِصح هبا أصحاب السنة املذهبية 

ذر منهم  عوا وُح دّ .. ولذلك نكتفي بذكر بعض أقوال العلامء الذين بُ   (3)تكلم يف تلك األحاديث  

 

 (. 8/144جمموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز: )  ( 1)

 رواه البخاري ومسلم.   ( 2)

من ذلك قول النووى بعد إيراده حلديث السحر: )وقد أنكر بعض املبتدعة هذا احلديث بسبب أنه حيط   ( 3)

، وانظر: 7/430من مقام النبوة ورشفها ويشكك فيها، وأن جتويزه يمنع الثقة بالرشع( املنهاج رشح مسلم 
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 بسبب مواقفهم من أمثال تلك النصوص. 

تفسريه ]مفاتيح الغيب[ عند تفسري  وأوهلم املفرس الكبري الفخر الرازي الذي قال يف 

قال القايض هذه رواية باطلة ،وكيف  ):  املعوذات يف ذكر سبب نزوهلا وحديث سحر النبي  

:  [ وقال  67: ] املائدة ﴾ َواهللُّ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس  ﴿ واهلل تعاىل يقول :، يمكن القول بصحتها 

اِحُر َحْيُث َأَتى  ﴿ [ وألن جتويزه يفيض إىل القدح يف النبوة ؛ وألنه   69: ] طه ﴾ َواَل ُيْفلُِح السَّ

ولقدروا عىل ، مجيع األنبياء والصاحلني  الواجب أن يصلوا إىل رضرلو صح ذلك لكان من 

فلو  . ولكان الكفار يعريونه بأنه مسحور، وكلُّ ذلك باطٌل ، حتصيل امللك العظيم ألنفسهم

ذلك  - عليه السالم  - وحلصل فيه ، وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقني يف تلك الدعوة

  (1) (ومعلوم أن ذلك غري جائز، العيب

حكام  ]أ كتابه اجلصاص الذي قال يف  بكر أبو ومنهم الفقيه واملفرس احلنفي الكبري 

وأن السحر عمل فيه حتى أنه يتخيل أنه يفعل اليشء ومل    ُسحر،  : ) زعموا أن النبي  [القرآن 

الظَّاملُِوَن إِْن َوَقاَل ﴿: يفعله .. وقد قال اهلل تعاىل مكذبًا للكفار فيام أدعوه من ذلك للنبي 

ومثل هذه األخبار من وضع امللحدين تلعبًا .. [ 8]الفرقان:  ﴾ َتتَّبُِعوَن إِالَّ َرُجاًل َمْسُحوًرا

والقدح ، باحلشوا الطغام  واستجرار هلم إىل القول بإبطال معجزات األنبياء عليهم السالم 

 (2)فيها(

يمنعه ختصصه يف علم احلديث من  الذي مل    القاسمي  الدين  ومنهم املحدث الكبري مجال

جًا ،  وال غرابة يف أن ال يقبل هذا اخلرب ملا برهن عليهإنكار هذا احلديث، فقد قال: )  وإن كان خمرَّ

كام يعرفوه  ، سندًا أو معنى، يف الصحاح ؛ وذلك ألنه ليس كل خمرج فيها ساملًا من النقد

 

 . 164تأويل خمتلف احلديث ص 

 .172ص32تفسري الرازي مفاتيح الغيب ج   ( 1)

 [.  49: 1] : أحكام القرآن  ( 2)
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 (1)(هد الصحابةعىل أن املناقشة يف خرب اآلحاد معروفة من ع. الراسخون

:)وقد رووا هنا أحاديث يف  الذي قال يف تفسريه لسورة الفلقه  عبد  حممد   ومنهم األستاذ 

سحره لبيد بن األعصم، وأّثر سحره فيه حتى كان خييل إليه أنه يفعل اليشء وهو   أن النبي 

بئر وعويف  ال يفعله أو يأِت شيًئا وهو ال يأتيه، وأن اهلل أنبأه بذلك وأخرجت مواد السحر من 

    مما كان نزل به من ذلك ونزلت هذه السورة.وال خيفى أن ثأثري السحر يف نفسه عليه السالم

حتى يصل به األمر إىل أن يظن أنه يفعل شيًئا وهو ال يفعله، ليس من قبيل تأثري األمراض يف  

العقل،  األبدان، وال من قبيل عروض السهو والنسيان يف بعض األمور العادية، بل هو ماس ب

وليس  ، ﴾إن تّتبعون إالّ رجاًل مسحوًرا ﴿آخذ بالروح، وهو مما يصّدق قول املرشكني فيه: 

املسحور عندهم إال من خولط يف عقله، وخّيل له أن شيًئا يقع وهو ال يقع، فيخّيل إليه أنه  

النبوة وما جيب  وقد كان كثري من املقّلدين الذين ال يعقلون ما هي  يوحى إليه وال يوحى إليه. 

هلا أن اخلرب بتأثري السحر يف النفس الرشيفة قد صح، فيلزم االعتقاد به، وعدم التصديق به من  

فانظر كيف   بدع املبتدعني، ألنه رضب من إنكار السحر، وقد جاء القرآن بصحة السحر. 

بوت السحر،  ينقلب الدين الصحيح، واحلق الرصيح يف نظر املقّلد بدعة، نعوذ باهلل، حيتج عىل ث

وعّده من افَتاء املرشكني عليه، ويؤول يف هذه وال    ويعرض عن القرآن يف نفيه السحر عنه  

يؤول يف تلك، مع أن الذي قصده املرشكون ظاهر ألهّنم كانوا يقولون: إن الشيطان يالبسه  

عليه السالم، ومالبسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم ورضب من رضوبه، وهو بعينه أثر  

   (2) (حر الذي نسب إىل لبيد، فإنه قد خالط عقله وإدراكه يف زعمهمالس

ومن املحدثني الذين مل يستسيغوا حديث السحر حممد رشيد رضا، وقد كان موقفه ذلك  

ـ وهو علم كبري من أعالم السنة املذهبية ـ رسالة يف الدفاع مقبل الوادعي  سببا يف تأليف الشيخ  

 

 (. 577/ 9حماسن التأويل )  ( 1)

 ( 33/ 33جملة املنار )  ( 2)
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(، ومما جاء يف  هل العلم عىل الطاعنني يف حديث السحر ردود أسامها ) ، عن سحر النبي 

من األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومن الدعوة إىل اهلل بل ومن اجلهاد  مقدمتها قوله: )إن 

يف سبيل اهلل بيان عقيدة أهل السنة واجلامعة والّذب عنها، وكشف عوار أهل البدع وامللحدين 

سنة خرًيا فهم من زمن قديم يتصدون ألهل البدع، حتى  وجزى اهلل أهل ال .. والتحذير منهم

ويف هذا الزمن شاع وذاع أن مجال  .  فّضل بعضهم الّرّد عىل أهل البدع عىل اجلهاد يف سبيل اهلل. 

الدين األفغاين، وحممد عبده املرصي، وحممد رشيد رضا، من املجددين وأهّنم علامء الفكر احلر،  

ان ضالهلم وأهّنم جمّددون للضالل وترهات اإلعتزال فعلمت  فقام غري واحد من املعاِصين ببي

فصارت معرفة ضالهلم كلمة إمجاع بني أهل السنة، لكن حممد رشيد رضا مل يوّف  .. حقيقتهم

حقه واغَّت بعض الناس ببعض كلامته يف الردود عىل بعض أهل البدع، وما يدري أن عنده من  

ردود أهل العلم عىل )  أكتب هذه الرسالة املوسومة بـلذا رأيت أن    ..البدع والضالل ما يقارهبم

  (1) (الطاعنني يف حديث السحر وبيان بعد حممد رشيد رضا عن السلفية 

 

 مقدمة الكتاب.  ( 1)
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 هذا الكتاب 

حياول هذا الكتاب أن يكشف بعض املؤامرات التي حيكت لالنحراف بالصورة  

 والتي أمرنا بأن نقتدي هبا ونجعلها مثلنا األعىل.  املقدسة اجلميلة لرسول اهلل 

شخصا   ذلك أنه تسلل إىل تراثنا، وخاصة كتب احلديث ما جيعل من رسول اهلل    

 لكريم، وصورته السنة النبوية الصحيحة. خمتلفا متاما عن الشخص الذي صوره القرآن ا

ذكر القرآن  وقد قام هبذه الوظيفة التشوهيية اخلطرية أصحاب القلوب املريضة، الذين      

، وبني مواقفهم املختلفة من احلقائق واملعجزات  يف عهد رسول اهلل  هم الكريم وجود

هنا، ألن عيوهنم املمتلئة  الباهرات التي كانوا يروهنا رأي العني.. لكنهم لسقمهم ال يبرصو

 . بالعمش، وأنوفهم املزكومة حتول بينهم وبني إدراك احلقائق كام هي

هي تصورنا أن هذا الصنف من الناس قد زال بمجرد  التي حصلت بعد ذلك  املشكلة  و  

ومن هذه الثغرة األمنية اخلطرية تسلل هؤالء ليشوهوا املعاين السامية  ..  وفاة رسول اهلل 

يحولوا سامحته عنفا، وسالمه حربا، وصفاءه كدورة، وسعيه لتحقيق كل القيم النبيلة  للدين، ف

إىل سعي حلرهبا والتنفري منها، وقد أعاهنم عىل ذلك انقطاع الوحي الذي كان يكشف خططهم،  

 وحيذر من مؤامراهتم. 
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