بسم هللا الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال
سحر ُترد دراية ألنها تخالف العصمة
األحاديث التي تقول إن النبي صلى هللا عليه وسلم ُ
إلى ربيع الربيع
السؤال:
السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته
أخي الحبيب ،سؤال حول حديث لبيد بن األعصم وسحر النبي وهل الحديث يقدح بعصمة النبوة.
الر ُ
فاهلل يقول﴿ :وما ينطق عن الهوى * إن هو إال وحي يوحى﴾ ،ويقولَ ﴿ :يا أَ ُّي َها َّ
سول ُ َبلِّغ َما أُن ِزل َ
سالَ َت ُه َو َّ
هللا َال َيهدِي ال َقو َم ال َكاف ِِرينَ ﴾ ويقول:
إِلَي َك مِن َر ِّب َك َوإِن لَم َتف َعل َف َما َبلَّغ َت ِر َ
اس إِنَّ َّ َ
هللا ُ َيعصِ ُم َك مِنَ ال َّن ِ
﴿إِذ َيقُول ُ ال َّظالِ ُمونَ إِن َت َّت ِب ُعونَ إِال َر ُجال َمس ُحورا﴾ ،فهل الحديث الذي روته عائشة أن لبيد بن األعصم سحر
النبي يرد دراية ألنه يخالف العصمة؟
آملين من هللا أن يوفقكم لما هو خير وإقامة الخالفة ،وأن يحشركم يوم القيامة مع النبيين والصديقين
والصالحين والشهداء ،حفظكم هللا شيخنا.
الجواب:
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته
أولا :نعم الحديث يرد دراية ،فإن معنى الرد دراية هو هكذا:
جاء في الشخصية ج  1صفحة ...( :188بل األمر في ذلك أنه إذا جاء حديث مناقض لما جاء في القرآن
قطعي المعنى ،فإنه يكون الحديث مردوداا دراية أي متناا ،ألن معناه ناقض القـرآن)...
وجاء في الشخصية ج  3صفحة  93تحت عنوان شـروط قبول خبر اآلحاد:
(يقبل خبر اآلحاد إذا استكمل شروطه رواية ودراية ...وأما شروط قبول خبر اآلحاد دراية فهي أن ل
يعارض ما هو أقوى منه من آية أو حديث متواتر أو مشهور.)...
ثانيا ا :ولتوضيح المسألة أكثر فإني أذكر األمور التالية:
 -1إن الرسول صلى هللا عليه وسلم معصوم عن كل حرام ومكروه واألدلة على ذلك مقطوع بها ،فكل ما
يفعله الرسول صلى هللا عليه وسلم هو وحي من هللا سبحانه ،فرضا ا كان أو مندوبا ا أو مباحاا ،قال تعالى﴿ :إِن
وحى إِلَ َّي مِن َر ِّبي﴾ .كما أنه صلى هللا عليه وسلم
وحى إِلَ َّي﴾ وقال سبحانه﴿ :قُل إِ َّن َما أَ َّتبِ ُع َما ُي َ
أَ َّتبِ ُع إِ َّال َما ُي َ
سول ُ َف ُخ ُذوهُ َو َما َن َها ُكم َعن ُه َفان َت ُهوا﴾ وقال سبحانه﴿ :قُل إِن ُكن ُتم
الر ُ
قدوة للمسلمين ،قال تعالىَ ﴿ :و َما آ َتا ُك ُم َّ

هللا َفا َّت ِب ُعونِي ُيح ِبب ُك ُم َّ
هللا ُ﴾ ،وكذلك كل ما يقوله الرسول صلى هللا عليه وسلم ،أمرا كان أو نهياا ،هو
ُت ِح ُّبونَ َّ َ
وحي من هللا سبحانه.
 -2نعم كما قلت في سؤالك فهم اتهموا الرسول صلى هللا عليه وسلم بأنه مسحور ،فرد عليهم القرآن بما
يفيد أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ليس مسحوراا ول يُسحر ،فقد جاء في سورة اإلسراء قوله تعالىَ ﴿ :نحنُ
أَعلَ ُم ِب َما َيس َت ِم ُعونَ ِب ِه إِذ َيس َت ِم ُعونَ إِلَي َك َوإِذ هُم َنج َوى إِذ َيقُول ُ ال َّظالِ ُمونَ إِن َت َّت ِب ُعونَ إِ َّال َر ُجال َمس ُحورا﴾،
آن ُث َّم
ُون م َِن ال َّن ِبي صلى هللا عليه وسلم ْالقُرْ َ
يقول القرطبي في تفسيره لآلية الكريمة ...( :فقد كانوا َيسْ َت ِمع َ
ون :ه َُو َساحِر َو َمسْ حُورَ ،ك َما أَ ْخ َب َر َّ
هللا ُ َت َعالَى ِب ِه َع ْن ُه ْمَ ،قالَ ُه َق َتا َدةُ َو َغ ْي ُرهَُ ﴿ .وإِذ هُم َنجوى﴾ أَيْ
ُون َف َيقُول ُ َ
َي ْن ِفر َ
ْ
َ
كَ .قا َل َق َتا َدةَُ :و َكا َن ْ
ِينَ ،و َغ ْي ُر
ير ْاألَوَّ ل َ
ُون فِي أَم ِْر َ
ُم َت َناج َ
ت َنجْ َوا ُه ْم َق ْول ُ ُه ْم إِ َّن ُه َمجْ ُنون َوإِ َّن ُه َساحِر َوإِ َّن ُه َيأتِي ِبأسَاطِ ِ
كَ .وقِي َلَ :ن َزلَ ْ
ص َن َع ُه لَ ُه ْمَ ،فد ََخ َل َع َلي ِْه ُم ال َّن ِبي صلى هللا عليه وسلم
اف قُ َريْش إِلَى َط َعام َ
ِين َد َعا ُع ْت َب ُة أَ ْش َر َ
تح َ
َذلِ َ
ون َساحِر َو َمجْ ُنونَ .وقِي َل :أَ َم َر ال َّن ِبي صلى هللا عليه وسلم
اج ْواَ ،يقُول ُ َ
هللاَ ،ف َت َن َ
آن َو َد َعا ُه ْم إِلَى َّ ِ
َو َق َرأَ َعلَي ِْه ُم ْالقُرْ َ
هللا صلى
ك َعلِي َود ََخ َل َعلَي ِْه ْم َرسُو ُل َّ ِ
ِينَ ،ف َف َع َل َذلِ َ
اف قُ َريْش م َِن ْال ُم ْش ِرك َ
َعلِيا ا أَنْ َي َّت ِخ َذ َط َعاما ا َو َي ْدع َُو إِلَ ْي ِه أَ ْش َر َ
آن َو َد َعا ُه ْم إلَى ال َّت ْوحِيدَِ ،و َقا َل« :قُولُوا َال إِلَ َه إ ِ َّال َّ
ب َو َتدِينَ لَ ُك ُم
هللا ُ لِ ُتطِ ي َع ُك ُم ال َع َر ُ
هللا عليه وسلم َو َق َرأَ َعلَي ِْه ُم ْالقُرْ َ
ِ
ين :ه َُو َساحِر َوه َُو
ون َب ْي َن ُه ْم ُم َت َنا ِج َ
ُون م َِن ال َّن ِبي صلى هللا عليه وسلم َو َيقُول ُ َ
ال َع َج ُم» َفأ َ َب ْواَ ،و َكا ُنوا َيسْ َت ِمع َ
ت ْاآل َي ُةَ .و َقا َل َّ
َمسْ حُورَ ،ف َن َزلَ ِ
الزجَّ ا ُج :ال َّنجْ َوى اسْ م ل ِْل َمصْ د َِر ،أَيْ َوإِ ْذ ُه ْم ُذو َنجْ َوى ،أَيْ سِ َرار﴿ .إِذ َيقُول ُ
ِير ِة َوأَ ْم َثال ُ ُه َما﴿ .إِن َت َّتبِ ُعونَ إِ َّال َر ُجال َمس ُحورا﴾ أَيْ َم ْطبُوبا ا َق ْد َخ َبلَ ُه
ال َّظالِ ُمونَ ﴾ أَبُو َجهْل َو ْال َولِي ُد بْنُ ْال ُمغ َ
السحْ ُر َف ْ
اس ).انتهى.
ك لِ ُي َنفرُوا َع ْن ُه ال َّن َ
ون َذلِ َ
اخ َتلَ َط َعلَ ْي ِه أَ ْم ُرهَُ ،يقُول ُ َ
ومنطوق اآلية الكريمة رد على ما كانوا يقولونه عن الرسول صلى هللا عليه وسلم إنه مسحور ومفهوم
اآلية أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ل يُسحر وليس مسحوراا.
اق
الر ُ
ال َه َذا َّ
س ِ
وجاء كذلك في سورة الفرقان قوله تعالىَ ﴿ :و َقالُوا َم ِ
ول َيأ ُكل ُ ال َّط َعا َم َو َيمشِ ي فِي األَس َو ِ
لَو َال أُن ِزل َ إِلَي ِه َملَك َف َي ُكونَ َم َع ُه َنذِيرا * أَو ُيل َقى إِلَي ِه َكنز أَو َت ُكونُ لَ ُه َج َّنة َيأ ُكل ُ مِن َها َو َقال َ ال َّظالِ ُمونَ إِن
س ِبيال﴾ ،ومنطوق اآلية
ضلُّوا َف َال َيس َتطِ ي ُعونَ َ
ض َر ُبوا َل َك األَم َثال َ َف َ
ف َ
َت َّت ِب ُعونَ إِ َّال َر ُجال َمس ُحورا * ان ُظر َكي َ
الكريمة كذلك رد على ما كانوا يقولونه عن الرسول صلى هللا عليه وسلم إنه مسحور ومفهوم اآلية أن
الرسول صلى هللا عليه وسلم ل يُسحر وليس مسحوراا.
 -3إن عقوبة الساحر في اإلسالم هي القتل وأدلة ذلك متضافرة ومشهورة:
ب ْال َخي ِْرَ ،قا َل:
 أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال هذا حديث صحيح اإلسنادَ :عنْ ُج ْن ُد ِف».
سي ِ
ضر َبة ِبال َّ
ساح ِِر َ
هللا صلى هللا عليه وسلمَ « :ح ُّد ال َّ
َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
ب ُع َم ُر َرضِ َي
ْن دِي َنار ،أَ َّن ُه َسم َِع َب َجالَ َةَ ،يقُو ُلَ :ك َت َ
 جاء في مسند الشافعي :أَ ْخ َب َر َنا ُس ْف َيانُ َ ،عنْ َعم ِْرو ب َِّ
هللا ُ َع ْن ُه :أَ ِن "ا ْق ُتلُوا ُك َّل َساحِر َو َساح َِرةَ .قا َلَ :ف َق َت ْل َنا َث َال َ
ص َة َز ْو َج ال َّن ِبي صلى
ث َس َواح َِر"َ .قا َل َوأ ُ ْخ ِبرْ َنا أَنَّ َح ْف َ
هللا عليه وسلم َق َتلَ ْ
ار َي اة لَ َها َس َح َر ْت َها.
ت َج ِ
وهكذا فإن عقوبة الساحر بالمعنى المعروف للسحر ،هذه العقوبة هي القتل.
ثالثا ا :واآلن نجيب سؤالك عن الحديث الذي يقول إن لبيد بن األعصم سحر الرسول صلى هللا عليه وسلم،
والحديث هو:

روى مسلم َعنْ َعا ِئ َش َةَ ،قالَ ْ
هللا صلى هللا عليه وسلم َيهُودِي ِمنْ َيهُو ِد َبنِي ُز َريْقُ ،ي َقا ُل لَ ُه:
تَ :س َح َر َرسُو َل ِ
ص ِمَ :قالَ ْ
هللا صلى هللا عليه وسلم ي َُخ َّي ُل إِلَ ْي ِه أَ َّن ُه َي ْف َع ُل ال َّشيْ َءَ ،و َما َي ْف َعلُهَُ ،ح َّتى
ان َرسُو ُل ِ
ت َح َّتى َك َ
لَ ِبي ُد بْنُ ْاألَعْ َ
هللا صلى هللا عليه وسلمُ ،ث َّم َد َعاُ ،ث َّم َد َعاُ ،ث َّم َقا َلَ « :يا َعائِ َ
ات َي ْوم ،أَ ْو َذ َ
ان َذ َ
ش ُة
ات لَ ْيلَةَ ،د َعا َرسُو ُل ِ
إِ َذا َك َ
أَ َ
ش َعر ِ
هللا أَف َتانِي فِي َما اس َتف َتي ُت ُه فِيهِ؟ َجا َءنِي َر ُج َال ِن َف َق َع َد أَ َح ُد ُه َما عِن َد َرأسِ ي َواْل َخ ُر عِن َد ِرجلَ َّيَ ،ف َقال َ
ت أَنَّ َ
الر ُج ِل؟ َقال ََ :مط ُبوبَ ،قال َ:
الَّذِي عِن َد َرأسِ ي لِلَّذِي عِن َد ِرجلَ َّي ،أَ ِو الَّذِي عِن َد ِرجلَ َّي لِلَّذِي عِن َد َرأسِ يَ :ما َو َج ُع َّ
شي ٍء؟ َقال َ :فِي ُمشطٍ َو ُم َ
ي َ
ف َطل َع ِة َذ َك ٍرَ ،قال َ:
شا َطةٍَ ،قالََ :و ُج ِّ
ص ِمَ ،قال َ :فِي أَ ِّ
َمن َط َّب ُه؟ َقال َ :لَ ِبي ُد بنُ األَع َ
َفأَينَ ه َُو؟ َقال َ :فِي بِئ ِر ذِي أَر َوانَ » َقالَ ْ
هللا صلى هللا عليه وسلم فِي أ ُ َناس ِمنْ أَصْ َح ِابهُِ ،ث َّم
تَ :فأ َ َتا َها َرسُو ُل ِ
ش َياطِ ين» َقالَ ْ
ت َفقُ ْل ُ
وس ال َّ
َقا َلَ « :يا َعائِ َ
هللا
ش ُة َوهللاِ لَ َكأَنَّ َما َءهَا ُن َقا َع ُة ال ِح َّن ِ
تَ :يا َرسُو َل ِ
اءَ ،ولَ َكأَنَّ َنخ َل َها ُر ُء ُ
اس َ
شراَ ،فأ َ َمر ُ
أَ َف َال أَحْ َر ْق َتهُ؟ َقا َلَ « :ال أَ َّما أَ َنا َف َقد َعا َفانِي هللاَُ ،و َك ِره ُ
ت بِ َها َف ُدفِ َنت».
ت أَن أُث َ
ِير َعلَى ال َّن ِ
وبالنظر في هذا الحديث يتبين أنه يعارض األمور التالية:
 -1يعارض عصمة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فهذا الحديث يبين أن الرسول صلى هللا عليه وسلم
سُحر فكان يتخيل أنه فعل الشيء ولم يفعله أو أنه يقوم بفعل معين كأن يكون صلى الظهر مثالا وهو لم يصل
الظهر أو نحو ذلك ،وبطبيعة الحال يترتب على هذا قيام الرسول صلى هللا عليه وسلم بأفعال معينة ليست
وحيا ا وكل هذا يتناقض مع كون الرسول صلى هللا عليه وسلم معصوما ا في أعماله وأقواله إل بالوحي...
 -2هذا فضالا عن أن الرسول صلى هللا عليه وسلم لم يقتل الساحر لبيد بن األعصم وهو كان منافقا ا كما
جاء في البخاري أي تطبق عليه أحكام اإلسالم ،فالفقهاء وإن اختلفوا في قتل الساحر الذمي لكن ل خالف في
قتل الساحر المسلم بشروطهم ،ولبيد كان أسلم في ظاهره ،فتطبق عليه أحكام اإلسالم ،ومع ذلك لم يقتل حسب
الروايات في ذلك.
 -3تعارض مفهوم اآليات الكريمة:
قوله تعالى في سورة اإلسراء ﴿ َنحنُ أَعلَ ُم ِب َما َيس َت ِم ُعونَ ِب ِه إِذ َيس َت ِم ُعونَ إِلَي َك َوإِذ هُم َنج َوى إِذ َيقُول ُ
الر ُ
ال َه َذا َّ
س ِ
ال َّظالِ ُمونَ إِن َت َّت ِب ُعونَ إِ َّال َر ُجال َمس ُحورا﴾ ،وقوله تعالى في سورة الفرقانَ ﴿ :و َقالُوا َم ِ
ول َيأ ُكل ُ
اق لَو َال أُن ِزل َ إِلَي ِه َملَك َف َي ُكونَ َم َع ُه َنذِيرا * أَو ُيل َقى إِلَي ِه َكنز أَو َت ُكونُ لَ ُه َج َّنة َيأ ُكل ُ
ال َّط َعا َم َو َيمشِ ي فِي األَس َو ِ
مِن َها َو َقال َ َّ
ضلُّوا َف َال َيس َتطِ ي ُعونَ
ض َر ُبوا لَ َك األَم َثال َ َف َ
ف َ
الظالِ ُمونَ إِن َت َّتبِ ُعونَ إِ َّال َر ُجال َمس ُحورا * ان ُظر َكي َ
س ِبيال﴾ ،كما بيناه أعاله في البند "أولا."3-
َ
وعليه فإن هذا الحديث وكل حديث صحيح السند يقول إن الرسول صلى هللا عليه وسلم ُسحِر ي َُرد دراية
أي أنه صلى هللا عليه وسلم لم يسحر ...وذلك ألن الحديث إذا كان صحيح السند ولكن يعارض اآلية الكريمة
المقطوع بها فيرد دراية.
آمل أن يكون في هذا الكفاية وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
 16ذو القعدة 1443هـ
الموافق 2022/06/15م
رابط الجواب من صفحة األمير (حفظه هللا) على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/571777824509591
موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي

موقع جريدة الراية

www.hizb-ut-tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

