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 البو نبذة من 

  ىّبل ئنشو ىراىف :  االسم 

  ََُِّْٕٓ:  رقم القيد

 سوليدر ا٤باجستّبالدكتور :  ا٤بشرؼ األكؿ  

 الدكتور ا٢باج سليماف دمحم أمّب ا٤باجستّب:  ا٤بشرؼ الثاين

  دراسة ٚبرٯبا ك كانة ا٢بديث عن النيب ا٤بسحور )م :       ا٤بوضوع

 سنن النسائى( على

 عن حديث عن النيٌب ٖبلفية اختيار ا٤بوضوع الذم يبٌْب  نبدأ ىذا البحث العلمي

ديث عن النيٌب , ألف الباحث يريد أف يعلم درجة ا٢بسنن النسائى( ا٤بسحور )دراسة على

 ., ككيف سحر النيب ملسو هيلع هللا ىلصا٤بسحور

ككتابة َب ىذا البحث يعِب ٔبميع البياانت من الكتب ا٤بتعلقة َب ا٤بكتبة كدراسة 

ككتاب سنن النسائى,  ,حور َب كتب األحاديث ا٤بنعلقةػػػػديث عن  النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ا٤بساألحا

 صحيح البخارم، صحيح مسلم، أك الكتب األخرل مثل معجم, القاموس كغّبىا.



ُب سنن  ديث عن النيٌب ا٤بسحوردرحة ا٢بما نتيجة من ىذا البحث كىو أف كأ

اليتجاكز ذلك إىل تلقي الوحي عن هللا تعاىل, السحر كأف  لغريه".حسن "حيدث  احلالنسائى 

كال إىل الببلغ عن ربو إىل العا٤بْب لقياـ األدلة من الكتاب كالسنة كإٝباع سلف األمة على 

 .عصمتو ملسو هيلع هللا ىلص ُب تلقي الوحي كببلغو, كسائر ما يتعلق بشؤكف الدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التمهييد

ملسو هيلع هللا ىلص, ليكوف للعا٤بْب شفاء كرٞبة كىدل ك  دمحم ناف علي نبيقرآأنزؿ الا٢بمد هلل الذم  

خّبا كثّبا. مة فقد أكٌب , كمن يؤٌب ا٢بكفضلو علينا بكتابو فضبل كبّباي , ك٫بمده علبشرل

داعيا إيل , أٝبعْب, كافة للناس ملسو هيلع هللا ىلص, ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْب كالصبلة كالسبلـ علي رسوؿ هللا

 .هللا إبذنو

تكوف كتابة البحث العلمي شرطا من شركط ا٢بصوؿ على شهادة لسائسى اب١بامعة  

 .إلسبلمية سومطرة الشمالية ٗبيدافا اب١بامعة كلية أصوؿ الدين كالدراسات اإلسبلميةُب  

أيضا مع كلكن بعوف هللا كتوفيقو ك  ٤با كتبت ىذا البحث فوجدت مشقة كصعوبة 

ائهم ٛباـ ىذا البحث آبر ألصحاب األحباء  الذين ساعدكين إلاذ الفضبلء ك ياألساتارشادات 

 أخص ابلذكر ىنا :السامية كالنصائح النافعة ك 

اللذاف منحاين  راتنا ىاسبرافسيدتنا ك  فرلرغاف ىراىف ا٤برحـو كالدم ٮبا : سيداناألوؿ : 

راسٍب ُب ا١بامعة اإلسبلمية رم حٍب اليـو سأٚبرج من داالدعم ا٤بعنوم ك األخبلقي من صغ

ا١بزاء ك يدخلهما ُب ا٢بكومية سومطرة الشمالية ٗبيداف كأسأؿ هللا تعايل أف ٯبزيهما خّب 

 .جنة هللا



الدكتور ا٢باج  ستاذمأ ككذلك إىل سوليدر ا٤باجستّبالدكتور   ستاذمأٍب أشكر الثاين : 

, كا٤بعلومات لتكميل ىذا البحثدات رشااللذاف قدماين اإلسليماف دمحم أمّب ا٤باجستّب 

 .ا١بزاء ك يدخلهما ُب جنة هللاكأسأؿ هللا تعايل أف ٯبزيهما خّب 

 كأستاذات بكلية أصوؿ الدين كالدراسات اإلسبلميةٍب أشكر إىل كل أساتيذ :  الثال 

ا, الذين  إلسبلمية سومطرة الشمالية ٗبيدافا اب١بامعة ا فواحدن الذم الٲبكنِب أف أذكر كاحدن

 .ا١بزاء ك يدخلهما ُب جنة هللاكأسأؿ هللا تعايل أف ٯبزيهما خّب عٌلمواين علومنا كثّبة, 

شعبة  ُباألحباء  أصحايبدد ُب تقدًن الشكر ا٤بوفور إيل كال يفوتِب ىذا الص:  الرابع

إلسبلمية ا اب١بامعة كالدراسات اإلسبلميةكلية أصوؿ الدين ُب   التفسّب كا٢بديث الدكيل

 ركح التعلم ما دمنا ُب ا١بامعة. الذين قدموا يل سومطرة الشمالية ٗبيداف

 .ذكرىم كاحدا فواحداأ ٲبكنِب أف الشكر كل من ساعدكين كشجعوين ك أٍب : اخلامس

دعي أنِب قد بلغت الكماؿ ُب إعداد ىذا البحث بل الطبع أف أُب النهاية, لست 

احتماؿ كقوع األخطاء سواء كاف ُب إختيار ا٤بنهج أك ُب عرض ا٤بوضوع,  فالرجاء ٩بن  فيو

 .اء أف ينبهِب, فعليو الشكر ٥بذايطلع علي زلة أك خط



. أللهم اجعل علمنا ىذا ل خدمة للدين ك الببلد اإلسبلميةأرجو أف يكوف ىذا العم

 . أمْبمة سيدان ك ا٤برسلْبخالصا لوجهك الكرًن كانفعا أل
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 الباب األوؿ

 ادلقيدمة

 خلفية البو الفصل األوؿ : 

الشفاء, الرٞبة, كالفرقاف. ك القرآف القرآف للناس  تستخدـ ا٥بدل, البينة, أنزؿ هللا 

ىو معجزة ا٤بؤبدة لئلسبلـ. كا٤بعجزات عززت دائما تقدـ العلم. أنزؿ هللا القرآف إىل النيب دمحم 

ملسو هيلع هللا ىلص ليخرج الناس من الظلمات إىل النور، كأرشدىم إىل الطريق ا٤بستقيم. نقل النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

فورا من البياف كالشرح ٕبيث فهمهم. فإف مل يفهموا ُب فهم النص، ٍب طلبوا  القرآف ألصحابو

 ُالنيب ملسو هيلع هللا ىلص.

ىو مصدر الدين اإلسبلمي. كبلٮبا ا٤بعجزات ُب لقرآف كالسنة اكما نعلم أف 

التفاصيل ٰبكي قصة السباؽ السابق كاألحداث ا٤باضية، كتقدًن تنبؤات عن مشاكل 

مستقبلية. ُب نسبة من ىذه ا٤بعجزات قد ثبت بشكل ملحوظ، كتستمر بعض أف تتحقق 

 ىي عبلمات مع مركر الوقت. بْب ٨بفيا أعظم معجزة ُب كتاب هللا كأحاديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص
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ُب آايت القرآف الكرًن كاألحاديث النيب الطبيعة كمكوانهتا كالظواىر، كالقوانْب الٍب انطلقت 

 ِملسو هيلع هللا ىلص.

ليس ىناؾ شك، أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ينبغي أف تصبح األساس لثقة ا١بمهور بطريقة 

احتماؿ كجود أخطاء أك الكذب، إذف، إف مل يكن   الكلمات الٍب ال ٲبكن أف ٙبتوم على

 ّكذلك، سوؼ قيادتو يتعثر.

 قاؿ هللا تعلى َب القرآف الكرًن :

َلَقيْد َكاَف َلُكْم ِف َرُسرِؿ اَّللِه ُأْسَرٌة َححَسَنٌة ِلَمْن َكاَف ثَػْرُجر اَّللهَ َواْليَػْرـَ اْْلِخَر َوذََكَر 

  ٗ.اَّللهَ َكِثريًا

توضح ىذه اآلية أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ىو قدكة كأسوة ألكلئك الذين يؤمنوف ابهلل كاليـو 

لوف كيتبعوف النيٌب ملسو هيلع هللا ىلص مباشرة. كأما اآلخر. ابلنسبة ألكلئك الذين اجتمعوا مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص, فيمثٌ 

، فيمثلوف كيتبعوف النيب ملسو هيلع هللا ىلص بطريقة التعليم ابلنسبة ألكلئك الذين ليسوا ا٤بعاصركف للنيب ملسو هيلع هللا ىلص

 كالتفهيم كاتباع التعليمات الواردة ُب السنة كا٢بديث  النيب ملسو هيلع هللا ىلص عنو.

                                                           
2
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  ك قاؿ هللا تعلى َب القرآف الكرًن :

ُ ثَػْعِصُمَك ََي أَثػَُّها الرهُسرُؿ بَػلِّْغ َما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن  رَبَِّك َوِإْف ََلْ تَػْفَعْل َفَما بَػلهْغَت ِرَسالََتُو َواَّلله

 ٓ.ِمَن النهاِس ِإفه اَّللهَ اَل ثَػْهيِدي اْلَقْرـَ اْلَكاِفرِثنَ 

ىذه اآلية توضح لنا أف هللا عز كجل حافظ على النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب ايصاؿ كتبليغ الرسالة  

. كإذا كاف النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص غّب معصـو )خالية من ا٣بطأ كالذنب(، كإذا  من هللا سبحاف كتعاىل

 كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد يكوف من ا٣بطأ، فسوؼ يشٌككوف الناس ُب رسالة النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

 النسائى َب سننو :ملسو هيلع هللا ىلص الذم ركاه كلكن إذا نرل َب حديث رسوؿ هللا 

ْبِن َأْخبَػَرََن َىنهاُد ْبُن الحسهِريِّ َعْن َأِب ُمَعاِوثََة َعْن اأْلَْعَمِش َعْن اْبِن َحيهاَف ثَػْعِِن ثَزِثيَد َعْن زَْثيِد 

ًما فََأََتُه َأْرَقَم قَاَؿ : َسَوَر النهيبه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِو َوَسلهَم رَُجٌل ِمْن اْليَػُهرِد فَاْشَتَكى ِلَذلِ  َك َأَيه

ِجْْبِثُل َعَلْيِو الحسهاَلـ فَػَقاَؿ ِإفه رَُجاًل ِمْن اْليَػُهرِد َسَوَرَؾ َعَقيَد َلَك ُعَقيًدا ِف بِْئِر َكَذا وََكَذا 

ـَ َرُسرُؿ اَّللهِ   َصلهى فََأْرَسَل َرُسرُؿ اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِو َوَسلهَم فَاْسَتْخَرُجرَىا َفِجيَء ِِبَا فَػَقا
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َا ُنِشَط ِمْن ِعَقاٍؿ َفَما ذََكَر َذِلَك ِلَذِلَك اْليَػُهرِديِّ َواَل رَآُه ِف َوْجِهوِ   اَّللهُ َعَلْيِو َوَسلهَم َكَأَّنه

 َٙقطُّ.

ملسو هيلع هللا ىلص سحر رجله من اليهودم حٌب مرض النيب ملسو هيلع هللا ىلص, من ذلك ا٢بديث, أف رسوؿ هللا  

 اءه ا٤بلكاف ليبينالو عن ذلك السحر.كج

سّبة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ىي كاحدة من ا٤بواضيع ا٤بثّبة لبلىتماـ ُب كل العصور. ككثّب من 

الكتب الذم صيٌنف ٩با يتعلق بسّبة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، إما ُب الغرب أك ا٤بشرؽ كغّب ذلك. كلكن  

 ُب الكتب الٍب ليست ضمن ابألخبلؽ النيب ملسو هيلع هللا ىلص. ككثّب كاف كثّب من القصص النيب  ملسو هيلع هللا ىلص

من القصص النيب  ملسو هيلع هللا ىلص ُب الكتب الذم يقاؿ أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بشر كالبشر الذم قد 

 ينسى كقد يكوف مسحورا.

عن كجهو ٗبا  السحر ُب اللغة : بكسر السْب, كسكوف ا٢باء, ىو صرؼ الشيئ

لطيف, كدٌؽ, كخفي سببو. كالسحر شرعان ىو أمر خارؽ للعادة, صادر عن نفس شريرة, 

التتعذر معارضتو. كالسحر يكوف ٗبعاانة أقواؿ كأفعاؿ حٌب يتم للساحر ما يريد, كال يظهر 

 ٕإال على يد فاسق أك كافر, كال يتحدل بو ا٣بلق, كال يستدؿ بو على نبوة.
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كُب كتاب إبن خلده عٌرؼ أف السحر ىو طريقة اختيار استعداد الذم يتأثر الناس 

 ٖبغّب مصادر.

كالسحر حقيقيّّ, ال شك فيو, كيتأثر. كلكن السحر يقٌلب الشيئ من التحٌرؾ إىل 

 ٗالسكوت كمن السكوت إىل التحرؾ. ما ىذا إال خياؿ.

ككما بٌْب هللا ُب القرآف الكرًن ُب سورة البقرة, أف السحر جاء من ملكْب كٮبا 

. كُب إحدل كتابة دمحم  ىاركت كماركت, كبلٮبا أرسل هللا إىل الناس, كيعٌلما الناسى السحرى

 َُقريش شهاب, أف تلك األية تتعٌلق تطور السحر ُب عصر نيب سليماف.

ف يدعوا الناس )الساحر( ليكفرا ابهلل كأما ا٣بطر للساحر أف إبليس كالشيطا

 ُُكالرسوؿ, إعتمد الساحر إىل الشيطاف, كضعفوا ُب اإلٲباف, كغّب ذلك.

رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف مسحورا, كسحر النيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص رجل من اليهودم, كىو كحيكيى أف 

كأما أتثّبه إال ٖبياؿ كأف فعل ي. لبيد إبن األعصم.  كلكن ال يتأثر من كجو الشرع أك الوح
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الشيئ بل ما فعلو. بل حفظو هللا تعاىل من ذلك السحر حٌب يينزؿ هللاي الوحي كٞباه بسورة 

 ُِا٤بعوذتْب.

نسى أك يإذا نبلحظ من أايت القرآف الكرًن عن القصص الذم توضح أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

نسى أك يك أما القصص الذم توضح أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ا٤بسحور، فلم ييذكرىا القرآف الكرًن,

جاء من الرسوؿ ا٤بسحور كاف َب ا٢بديث, كقد عرفنا أف القرآف كحي من هللا, كأما ا٢بديث 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

كضع السياسية ُب ذلك الوقت. كقد كتب يل إىل ك أما الكيتَّاب القصص النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٲب

 يقصدكف َب إ٫بطاطا٢بديث كثّبا منها ُب كقت معاكية بن أيب سفياف كذريتو الذم 

اإلسبلـ. ألنو أمر طبيعي أف ىناؾ ٧باكلة ليضلوا َب قصة حياة النيب ملسو هيلع هللا ىلص. ككثّب من 

 ُّاألحاديث الذم ال يوافق بواقعة ا٢بادثة بعمر راك ا٢بديث.

األسئلة الكثّبة. ىل ٯبب أف نتبع  فظهرت ،من شريعة كإذا كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص مسحورا

. ك السحر ىو عمل من شريعةالنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كنؤمن أنو رسوؿ هللا ؟ بل كاف مسحورا 
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 مسحور.الشيطاف، كالشيطاف فقط يوسوس الذين ضعفوا ُب اإلٲباف. ككثّب من ا٤بسلمْب غّب 

 إذا كاف األمر كذلك، فهل ٫بن الذم غّب مسحور خّب  أحسن من النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؟ 

كعلى ىذا، فإف الباحث سيبحث ٩با يتعلق ىل النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مسحور ؟ كالباحث 

 سنن ِف راسةحسورر )اليدادل النيبعن  يدث احل مكانة "يريد أف يبحث طويل بذكر عنواف 

 (النحسائى 

 الفصل الثاين : فروض البو  أو التحساؤالت

 على أساس ا٣بلفية ا٤بذكورة أعبله، موضوع ا٤بطركحة للمناقشة ُب ىذا ا٤ببحث ىو:

 : كيف ىي طبيعة السحر ُب منظور القرآف الكرًن ؟   ادلبو  األوؿ

 : كيف درجة سند ا٢بديث ك متنو عن حديث النيب ا٤بسحور؟ ادلبو  الثاين

 كيف سحر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؟:  دلبو  الثال ا
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 الفصل الثال  : أغراض البو 

 : ٤بعرفة طبيعة السحر ُب منظور القرآف الكرًن.  ادلبو  األوؿ

  : ٤بعرفة درجة سند ا٢بديث عن النيب مسحور.  ادلبو  الثاين

  مسحور.: ٤بعرفة من أم جهة كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ادلبو  الثال 

 الفصل الرابع : ادلصطلوات

لسهوؿ القارئ ُب فهم البحث ، كتب الباحث ا٤بعلومات عن بعض ا٤بصطلحات 

 ا٤بتعلقة بعنواف ىذا البحث، على النحو التايل:

ىو كل ما صدر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص غّب القرآف الكرًن من قوؿ  احليدث ا٤ببحث األكؿ  : 

 ُْصفة أك تقرير ٩با يصلح أف يكوف دليبل ٢بكم شرعي. أك فعل أك

ىو ا٤بعتمد, كىو طريقة ا٤بًب, أم سلسلة الركاة الذين نقلوا  الحسنيدا٤ببحث الثاين  : 

 ُٓا٤بًب من مصدره األكؿ.

 ُٔىو ألفاظ ا٢بديث الٍب تقـو هبا معانيو.ادلنت ا٤ببحث الثالث : 
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عند ىو أيب بكر العريب كىو أىل التفسّب كا٢بكم ا٤بالكي الحسور ا٤ببحث الرابع : 

( : األقوؿ ا٤بعظم إىل غّب هللا تعاىل الذم يؤمن العامل ُُْٖ)ك.

 17ا٢بصوؿ على قدر.

 الفصل اخلامس : منهج البو 

كسيتم البحث ابستخداـ البحوث ا٤بكتبية، كسيأٌب الكاتب , ىذا البحثكُب كتابة 

 ابلطرؽ األتية :

 : البياانت األكلية ادلبو  األوؿ

البياانت األكلية ٥بذا البحث يعِب ٔبميع البياانت ا٤بتعلقة عن ا٤بوضوع من الكتب 

األحاديث ا٤بنتشرة ككتاب سنن النسائى, صحيح البخارم، صحيح مسلم، أك الكتب 

األخرل مثل معجم, القاموس كغّبىا. كقد أجريت ىذا البحث من خبلؿ دراسة سند ك 

 ا٢بديث النيب ا٤بسحور إىل مصدر الكتاب األصلي، لذلك ليس ىناؾ شك ُب البحث. مًب
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 : البياانت الثانوية ادلبو  الثاين

البياانت الثانوية  ٥بذا البحث يعِب ٔبميع البياانت ا٤بتعلقة عن ا٤بوضوع من شرح 

اب ىل النيب دمحم كبياف الكتب األحاديث, ككتاب علـو ا٢بديث للدكتور انكر يوسليم ك كت

 ملسو هيلع هللا ىلص مسحور ؟ ألستاذ علي عمر ا٢ببشى كغّب ذلك.

 : كيفية البحث ادلبو  الثال 

ككتابة َب ىذا البحث يعِب ٔبميع البياانت من الكتب ا٤بتعلقة َب ا٤بكتبة كدراسة 

 لقة سيأٌب بثبلثة طرؽ :حور َب كتب األحاديث ا٤بنعػػػػاألحاديث عن  النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ا٤بس

 : ٕبث حديث عن النيب ا٤بسحور َب كتاب سنن النسائى. ادلبو  األوؿ

 : نقد السند حديث عن النيب ا٤بسحور َب كتاب سنن النسائى. ادلبو  الثاين

 : نقد ا٤بًب حديث عن النيب ا٤بسحور َب كتاب سنن النسائى. ادلبو  الثال 
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 الفصل الحسادس : حتيدثيد البو 

 إىل ٟبسة أبواب تشتمل على الفصوؿ فيما يلي : البحثرتب الباحث ىذا 

, فركض البحث البحث: ىذا الباب عن مقدمة تتكوف من خلفية  الباب األكؿ

كالتساؤالت, أغراض البحث, ا٤بصطلحات, منهج البحث, كٙبديد 

 البحث.

النسائى, تتكوف من تعريف ابإلماـ النسائى : ىذا الباب يبحث عن سنن  الباب الثاين

كمولده كصفتو, شيوخ اإلماـ النسائى كتبلميذه, مصٌنفات اإلماـ النسائى, 

الشرح لكتاب سنن النسائى, منهج اإلماـ النسائى َب كتابة سننو, تشٌدد 

راء العلماء على اإلماـ النسائى كسننو, ك آاإلماـ النسائى ُب نقد الرجاؿ, 

 النسائى. كفاة اإلماـ

: ىذا الباب يتكلم أساس السحر تتكوف من تعريف السحر, التاريخ ُب  الباب الثالث

نشأة السحر كتطوره, أنواع السحر, حكم السحر الساحر, الفرؽ بْب 

 السحر كا٤بعجزة كالكرامة.
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ا عن حديث النيب ا٤بسحور :  الباب الرابع ىذا الباب يتكلم عن ٚبريج ا٢بديث متننا كسندن

َب سنن النسائى تتكوف من مًب ا٢بديث عن النيب ا٤بسحور ُب سنن 

فقو ا٢بديث, رسم السند, إتصاؿ السند مع ا١برح كالتعديل, نقد  النسائى,

م السند, نقد ا٤بًب, من أسند إليو, عدد الركاة ُب كل طبقة, ك ٝبع رس

 السند.

 : ىذا الباب كىو من ا٣باٛبة, تتكوف من ا٣ببلصة كاإلفَبحات.  الباب ا٣بامس
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 الباب الثاين

 اإلماـ النحسائى وسننو

 الفصل األوؿ : التعرثف ابإلماـ النحسائى ومرليده وصفتو

الكامل لئلماـ النسائى ىو شيخ اإلسبلـ أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن إسم 

كلد  ُب نسأ سنة ٟبس عشرة  علي بن سناف بن ٕبر ا٣براساين القاضي صاحب السنن.

  ُٖكمائتْب  ىػػػػ.

كقد ذكر ا٢بافظ بن حجر : أف السبب ُب تسمية بلده ابسم "نسأ" أف ا٤بسلمْب 

راساف ابف الفتح اإلسبلمى كاستولوا عليها ا٘بهوا إىل بلدة األكائل حينما توٌجهوا إىل خ

النسائى فاستوىل على رجا٥با الذعر فَبكوا بلدهتم كليس فيها إال النساء, قالوا نسئ فتحها 

 ُٗإىل أف يعود رجا٥با, كلذلك ٠بيت "نسأ".

العلم, كاستوطن مصر, ككاف أفقو كطاؼ اإلماـ النسائى ابلببلد اإلسبلمية ُب طلب 

مشائخ ُب عصره, كأعلمهم اب٢بديث كالرجاؿ. كقاؿ عنو ابن كثّب : اإلماـ ُب عصره, كا٤بقٌدـ 

                                                           
 ُُ(, ص. ُِٗٗ)أستنبوؿ : دار سحنوف, الطبعة. الثانية, , مرسرعة الحسنة الكتب الحستة وشروحهاسنن النسائى,   ُٖ
  َُٖ(, ص. ُْٗٗ)حقوؽ الطبع ٧بفوظة للمؤٌلف, الطبعة األكىل, , دراسات ِف مناىج احمليّدثنيدمحم علي فرحات,   ُٗ
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على أضرابو كأشكالو كفضبلء دىره, رحل إىل اآلفاؽ, كاشتغل بسماع ا٢بديث كاإلجتماع 

 َِاب٤بشائخ ا٢بٌذاؽ.

, سنة ثبلثْب فقاؿ : أقمت عنده سنة رحل إىل قتيبة بن سعيد كلو ٟبس عشرة سنة

كشهرين. ككاف النسائى بزقاؽ القناديل ٗبصر ككاف مليح الوجو, ظاىر الدـ مع كرب السن, 

يؤثر لباس الربكد النوبية كا٣بضر كيكثر اإلستماع, لو أربع زكجات يقسم ٥بن كال ٱبلو مع 

 ُِصى.ذلك من سرية, ككاف يكثر أكل الديوؾ الكبار تشَبل لو كتسمن كٚب

 وتالميذه ماـ النحسائىشيرخ اإلثاين : الفصل ال

 ماـ النحسائىادلبو  األوؿ : شيرخ اإل

 ىناد بن السرمٌ :  ادلطلب األوؿ

ىناد بن السرٌم بن مصعب بن أىب بكر بن شرب بن صعفوؽ بن عمرك كىو 

أسحاؽ السرٌاج : قاؿ ىٌناد مى الدارمى. قاؿ دمحم بن بن زرارة بن عدس بن زيد التمي

بن السرٌم :كلدتي سنة اثنتْب كٟبسْب كمائة. كركل عن أىب معاكية الضرير, كأسباط 

كمسلم, , بن دمحم القرشى, ك عبد الرحيم بن سليماف, كغّبىم. كركل عنو البخارل

                                                           
 ْٗ(, ص. ََِٔ)ماليزاي : الطبعة األكىل, , مناىج احمليّدثني عبد ا٤بناس, سيوطي  َِ
 ُ(, ص. ُِٗٗ)أستنبوؿ : دار سحنوف, الطبعة. الثانية, , مرسرعة الحسنة الكتب الحستة وشروحهاسنن النسائى,   ُِ
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كأبو داكد, كالَبمذل, كالنسائى, كابن ماجة, كغّبىم. كمات يـو األربعاء آخر يـو 

 ِِر ربيع األخر سنة ثبلث كأربعْب كمئتْب.من شه

 ا٢بسْب بن منصور:  ادلطلب الثاين

جعفر بن عبد هللا بن رزين بن دمحم بن برد كىو ا٢بسْب بن منصور بن 

السلمى أبو على النيسابورل. ركل عن : أٞبد بن أىب رجاء ا٢بنفى, كحفص بن 

, كغّبىم. ركل عنو : البخارل, عبد الرٞبن البلخى, كعبد هللا بن أىب جعفر الرازل

كالنسائى, كأٞبد بن سلمة, كغّبىم. كقاؿ القٌباينُّ, كالٌسرٌاج : مات سنة ٜباف كثبلثْب 

 ِّكمئتْب, زاد الٌسرٌاج : ُب ٝبادل األخر.

 

 

 

 

                                                           
ؽ ٧بفوظة, اجملٌلد الثبلثوف, )بّبكت : ٝبيع ا٢بقو  هتذثب الكماؿ ِف أمساء الرجاؿ,ٝباؿ الدين أيب ا٢بجاج يوسف ا٤بزم,   ِِ

 ُّّ-ُُّ(, ص. ُِٗٗالطبعة األكىل سنة 
23

 ْْٖ-ُْٖا٤برجع السابق, اجملٌلد السادس, ص.   
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 قتيبة بن سعيد:  ادلطلب الثال 

 كيلدى سنة ٟبسْب كمائة. كىو قتيبة بن سعيد بن ٝبيل بن طريف الثقفى.

ركل عن إ٠باعيل بن جعفر, كأيوب بن النجار اليمامى, كحاًب بن إ٠باعيل ا٤بدىن 

 ِْكغّبىم. كركل عنو ا١بماعة سول ابن ماجة, كغّبىم. كتيوُب سنة أربعْب كمئتْب.

 ماـ النحسائىادلبو  األوؿ : تالميذ اإل

على بن أىب جعفر أٞبد بن دمحم قاؿ ا٢بافظ : ركل عنو ابنو عبد الكرًن, ك   

ٞبزة بن دمحم بن على بن دمحم بن العباس الكناىن ا٢بافظ, كأمم , ك ن سبلمة الطحاكلب

 ِٓالٰبصوف.

 مصّنفات اإلماـ النحسائىالفصل الثال  : 

 ادلبو  األوؿ  : الحسنن الكْبى

كىو مطبوع بتحقيق دكتور عبد الغفار سليماف البندارل, كسيد كسركل حسن,  

, مل ٰبتوىا   كطبع دار الكتب العلمية, قاؿ احملقق : كىو ٰبتول على بضع كعشرين كتاابن

كتاب )اجملتىب(, كَب الكتب ا٤بشَبكة بْب الكربل كاجملتىب, يوجد سقط من اجملتىب, ضمنو 

                                                           
24

 ّٕٓ-ِّٓا٤برجع السابق, اجملٌلد الثالث كعشركف, ص.   

25
 ْٕٗ-ْٖٕ( ص. ََِٓ)القاىرة : دار العقيدة, الطبعة األكىل, سنة , من أعالـ الحسلفأٞبد فريد,   
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  النسائى ُب السنن الكربل, غّب أف ىذا القاعدة ليست مطلقة, فقد تضمن اجملتىب تعليقات,

 ِٔكأحاديث ليست ُب السنن الكربل.

 الثاين  : الحسنن الصغرىادلبو  

كىو ا٤بشهور بسنن النسائى, كأشهر شركحو شرح ا٢بافظ, كحاشيتو السندل, كطبع  

دار الكتب العلمية, كىناؾ شركح مل تكتمل بعد, كػ )ذخّبة العقىب(, للشيخ دمحم بن علي بن 

مكتبة  آدـ, كطبع دار ا٤بعراج الدكلية, كبذؿ اإلحساف ألخينا الفاضل الشيخ ا٢بويُب, كطبع

 ِٕالَببية.

 ادلبو  الثال  : تفحسري النحسائى

كىو مطبوع بتحقيق صربل عبد ا٣بالق الشافعي, كسيد عباس ا٢بليمى, كطبع  

مؤسسة الكتب الثقافية. كلو كتب أخرل ذكرىا فؤاد سزكْب, ُب )اتريخ الَباث(, فمن ذلك 

 )الضعفاء كالَبككْب(.

                                                           
 َْٖا٤برجع السابق, ص.   ِٔ
 ا٤برجع السابق  ِٕ
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كتسمية فقهاء األمصار, من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, كمن بعدىم من أىل ا٤بدينة,  

 ِٖكتسمية من مل يرك عنو غّب رجل كاحد. كعمل اليـو كالليلة, ككتاب ا١بمعة.

 الفصل الرابع  : الشرح لكتاب سنن النحسائى

شرح العلماء  سنن النسائي، كما ليس ىناؾ كثّب من العلماء الذين يشرحوف كتاب

ق(، الذم ذكر ُب مقدمتو شرح  ُُٗمن كتب ا٢بديث عن غّبه. اإلماـ السيوطي )ك. 

سنن النسائي، كا٤بعركؼ ىو مايسمى بزىر الرىب على اجملتىب لئلماـ السيوطي أنو شرح ىذا 

الكتاب كمثل ما شرح من قبلو, كما شرح ذلك على كتاب صحيح البخارم، كمسلم، 

 مع للَبمذم، من اآلف فصاعدا الذم أعطى ا٠بو زىر الرىب على اجملتىب.كسنن أيب داكد، كا١ب

 :من سنن النسائي، ىي ا٤بشركحة كمن بْب الكتب

: زىر الرىب على اجملتىب للحافظ جبلؿ الدين السيوطي, كُب ىذا الكتاب،  ادلبو  األوؿ

كجيزة، كحٌب ٦برد مثل مذكرة العادية, كمن بْب ىذه حوؿ دراسة الركاة، أكضح إعداد لفَبة 

كاألحاديث الغريبة، كمعلومات عن القانوف كا٢بضارية الواردة ُب كتب ا٢بديث  كبياف اللفظ

 من السنن. ٰبتوم شرح الكتاب ىذا على كصف موجز، كلكن ا٤بعلومات مفيدة.

                                                           
 ُْٖ-َْٖا٤برجع السابق, ص.   ِٖ
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ف شيخ العبلمة دمحم السندم بن عبد ا٥بادم شرح الكتاب الذم صن ادلبو  الثاين :

عاش ُب ا٤بدينة ا٤بنور. كقاؿ الشيخ  ىػػػ(, َُّٖالسندم ا٢بنفي أبو ا٢بسن نور الدين )ك. 

تعليق على كتاب سنن اإلماـ ا٢بافظ أيب عبد الرٞبن بن  السندم ُب التمهيد : "ىذا ىو

يقتصر على شرح األمور الٍب  شعيب أٞبد بن علي بن ٕبر النسائي رٞبو هللا تعاىل, الذم

كاألحاديث الغريبة، كاإلعراب كغّبىا.  اللفظ، كبياف اللفظ ٰبتاجها القارئ، مثل ٙبديد معُب

ىذا أكثر ٛباما ٩با كاف عليو ُب شرح السيوطي، ألف فيو رأم  كمن ا٤بعلـو أف شرح الكتاب

  من ا٢بكمة عند السندم.

 يخ العبلمة سراج الدين عمر بن علي بنشرح الكتاب الذم كتبو شادلبو  الثال  : 

ىػػ(, ىذا شرح الكتاب ٦بلدا كاحدا, أنو إضافة إىل صحيح البخارم،  َْٖالشافعي )ك.  

  صحيح مسلم، سنن أيب داكد، كسنن الَبمذم.

 اإلماـ النحسائى ِف سننو  منهجالفصل اخلامس : 

ابلسنن الكربل, كالثاين أٌلف اإلماـ النسائى كتابْب ُب السنن : األكؿ منهما كييعرؼ 

كالسنن الصغرل ىي الٍب تعد ُب الكتب  –: كييعرؼ ابلسنن الصغرل كما يعرؼ ابجملتىب 

الستة ٖببلؼ الكربل. كقاؿ بعضهم : أف اإلماـ النسائى ٤با صنف السنن الكربل أىداه إىل 
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ح منو أمّب الرملة, فقاؿ لو األمّب أكل ما ُب ىذا صحيح ؟ قاؿ ال, قاؿ : فجرد الصحي

 ِٗفصٌنف لو السنن الصغرل ا٤بعركؼ ابجملتىب.

كقد أٌلف اإلماـ النسائى ُب ا٢بديث الشريف سننو الكربل كٝبع فيها الصحيح 

كا٢بسن كما يقٌرهبما, ٌٍب اختصرىا ُب كتاب ٠باه "اجملتىب" من السنن, كىو ا٤بطبوع ا٤بشهور 

 َّابسم السنن الصغرل.

ككتاب السنن مرتب على األبواب الفقهية مثل بقية السنن الكربل, كقد ٙبوط 

النسائى غاية التحوط ُب أتليف "اجملتىب" كىو السنن الصغرل, كمن ٍب قاؿ بعض العلمآء : 

إف درجة اجملتىب بعد صحيحْب, ألف أقٌل السنن ضعيفنا, كلذلك ٪بد أف األحاديث الٍب 

على السنن الصغرل كحكم عليها ابلوضع قليلة جٌدا كىي  انتقدىا أبو الفرج بن ا١بوذل

عشرة أحاديث, كليس ا٢بكم عليها ابلوضع ٗبسلم لو بل انجعو فيها السيوطي, كخالفو ُب  

  ُّكثّب منها.

 

 
                                                           

  َُُ(, ص. ُْٗٗ)حقوؽ الطبع ٧بفوظة للمؤٌلف, الطبعة األكىل, , دراسات ِف مناىج احمليّدثنيدمحم علي فرحات,   ِٗ
 ٔٗ(, ص. ََِٔ)ماليزاي : الطبعة األكىل, سنة , مناىج احمليّدثنيسيوطي عبد ا٤بناس,  َّ 
 ٤برجع السابقا ُّ
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  ماـ النحسائى ِف نقيد الرجاؿالفصل الحسادس : تشيدد اإل

فوثٌقو, فقلت : قد قاؿ ا٢بافظ ابن طاىر : سألت سعد بن علي الز٪باىن, عن رجل 

ضٌعفو النسائى, فقاؿ : اي بُب, إف ألىب عبد الرٞبن شرطا ُب الرجاؿ أشٌد من شرط البخارل 

 ِّكمسلم. قاؿ الذىىب : صدؽ, فإنو لٌْب ٝباعة من رجاؿ صحيحى البخارل كمسلم.

كعن عبد الوىاب بن دمحم بن إسحاؽ, قاؿ : قاؿ ىل عبد هللا ابن منده : الذين 

يح, كميزكا الثابت من ا٤بعلوؿ, كا٣بطأ من الصواب, أربعة : البخارل, كمسلم, أخرجوا الصح

 ّّكأبو داكد, كأبو عبد الرٞبن النسائى.

كقاؿ أبو عبد الرٞبن النسائى : دمحم بن ا٢بسْب السلمى الصوَب : سألت أاب ا٢بسن, 

, كأٞبد بن علي بن عمر الدار القطِب ا٢بافظ, فقلت : إذا حٌدث دمحم بن إسحاؽ بن خزٲبة

شعيب النسائى حديثا, من تقٌدـ منهما ؟ قاؿ : النسائى, ألنو أسند, على أىن ال أقٌدـ على 

النسائى أحده, كإف كاف ابن خزٲبة إمامنا, ثبننا, معدـك النظّب. كقاؿ : ٠بعت أاب طالب 

                                                           
 475( ص. ََِٓ)القاىرة : دار العقيدة, الطبعة األكىل, , من أعالـ الحسلفأٞبد فريد,   ِّ
 ا٤برجع السابق  ّّ
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ا٢بافظ, يقوؿ : من يصرب على ما يصرب عليو أبو عبد الرٞبن النسائى, كاف عنده حديث 

 ّْبن ٥بيعة ترٝبة ترٝبة, فما حٌدث هبا, ككاف ال يرل أف ٰبدث ٕبديث ابن ٥بيعة.ا

إذا حدث أبو عبد  -يعُب الدار القطيب –كقاؿ ٞبزة بن يوسف السهمى : كسئل 

الرٞبن النسائى, كابن خزٲبة ٕبديث, أٲبا تقدمو ؟ فقاؿ : أبو عبد الرٞبن النسائى, فإنو مل 

ا, كمل يكن ُب الورع مثلو, مل ٰبدث ٗبا حٌدث ابن ٥بيعة, ككاف يكن مثلو, كال أقٌدـ ع ليو أحدن

 ّٓعنده عالينا عن قتيبة.

 النحسائى وسننو لى اإلماـراء العلماء عآالفصل الحسابع : 

قاؿ ابن عدل : ٠بعت منصور الفقيو كأٞبد بن دمحم بن سبلمة الطحاكل يقوالف : 

 ّٔمْب.أبو عبد الرٞبن النسائى اماـ من أئمة ا٤بسل

كقاؿ علي بن عمر : أبو عبد الرٞبن النسائى أفقو مشايخ مصر ُب عصره, كأعرفهم 

ابلصحيح كالسقيم, كأعلمهم ابلرجاؿ, فلما بلغ ىذا ا٤ببلغ حسدكه فخرج إىل الرملة, فسئل 

 ّٕعن فضائل معاكية, فأمسك عنو, فضربوه ُب ا١بامع.

                                                           
 ا٤برجع السابق  ّْ
 ا٤برجع السابق  ّٓ

 َُٗ(, ص. ُْٗٗ)حقوؽ الطبع ٧بفوظة للمؤٌلف, الطبعة األكىل,, دراسات ِف مناىج احمليّدثنيدمحم علي فرحات,   ّٔ
 ا٤برجع السابق  ّٕ
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ا٢بافظ : من يصرب على ما يصرب عليو النسائى ؟ عنده قاؿ أٞبد بن نضر أبو طالب 

 فما صٌنفها. –يعِب عن قتيبة عنو  –حديث ابن ٥بيعة ترٝبة ترٝبة 

قاؿ الدار قطِب : أبو عبد الرٞبن مقدـ على كل من يذكر هبذا العلم من أىل 

 عصره.

ا٢بديث كمل ٰبدث عن غّب قاؿ الدار قطِب : كاف ابن ا٢بٌداد أبو بكر الشافعي كثّب 

 النسائى  كقاؿ : رضيت بو حٌجة بيِب كبْب هللا.

 وفاة اإلماـ النحسائىالفصل الثامن : 

قاؿ الدار قطِب : خرج حاجِّا فامتحن بدمشق كأدرؾ الشهادة فقاؿ : اٞبلوين اىل 

ث مٌكة, فحمل, كتوَب هبا كىو مدفوف بْب الصفا كا٤بركة. ككانت كفاتو ُب شعباف سنة ثبل

 ّٖىػػػ(. َّّكثبلٜبائة )

قاؿ أبو سعيد بن يونس ُب اترٱبو : مات عبد الرٞبن النسائى سنة اثنتْب كثبلٜبائة 

 ّٗكتوَب بفلسطْب ُب يـو اإلثنْب لثبلث عشرة خلت من صفر سنة ثبلث كثبلث مائة.

                                                           
 ُُ(, ص. ُِٗٗ)أستنبوؿ : دار سحنوف, الطبعة. الثانية, , مرسرعة الحسنة الكتب الحستة وشروحهاسنن النسائى,   ّٖ
 ُْٖ(, ص. ََِٓ)القاىرة : دار العقيدة, الطبعة األكىل, , من أعالـ الحسلفأٞبد فريد,   ّٗ
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كقاؿ الذىىب : ىذا أصٌح, فإف ابن يونس حافظه يقظ, كقد أخذ عن النسائى, فهو 

 َْؼ.عار 
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 الباب الثال 

 أساس الحسور

 الفصل األوؿ : تعرثف الحسور

السحر ُب اللغة : بكسر السْب, كسكوف ا٢باء, ىو صرؼ الشيئ عن كجهو ٗبا 

 ُْلطيف, كدٌؽ, كخفي سببو.

كالسحر ىو اتفاؽ بْب ساحرو كشيطاف على أف يقـو الساحر بفعل بعض احملٌرمات 

 ِْالشركيات, ُب مقابل مساعدة الشيطاف لو كطاعتو فيما يطلب منو.أك 

كقاؿ ابن قدامة : السحر ىو عيقىد ك ريقىى ككبلـ يتكلم بو أك يكتبو أك يعمل شيئنا 

يؤثر ُب بدف ا٤بسحور أك قلبو أك عقلو من غّب مباشرة لو, كلو حقيقة, فمنو ما يقتل, كما 

و فيمنعو كطأىا, كمنو ما يفٌرؽ بْب ا٤برء كزكجو, كما يبغض ٲبرض, كما أيخذ الرجل عن امرأت

  ّْأحدٮبا إىل اآلخر, أك ٰببب بْب اثنْب.

                                                           
)قاىرة : دار الطباعة , حيدث  الحسور النبري بني حجة النقل وجيدؿ العقل, رضا بن زكراي بن دمحم بن عبد هللا ٞبيدة ُْ

 ّّ .(, صُٖٗٗدمحمية, طبعة األكىل, 
(, ص. ََِٕ)لبناف : دار ا٤بنهاج, الطبعة األكىل, , سبك التْب ِف نظم أحكاـ الحسوردمحم عبد الرٞبن مشيلة األىدؿ,   ِْ
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 الفصل الثاين : التارثخ ِف نشأة الحسور وتطرره

ىناؾ العديد من الَباث الذم أكد على أساس السحر كىو من الكتاابت 

 .حيث اآلاثر الٍب توفر معلوماتو حوؿى ا٢بضارة اإلنسانية ُب ذلك الوقتمن كالرسومات، 

كاعتقدكا أف كل ا١بماد ٥با النفوس ك٥با القدرة على التأثّب ٢بياة اإلنساف )األركاحية 

للناس مع  كالدينامية(، كاعتقدكا أف ُب عبادة كائن ٥با قوة كبّبة ُب توفّب ا٤بنفعة كالضركرة

٨بتلفة  تلك دالئل من .اءة الغناء كالتضحية ا٤بقدسة من حياة كاحدة٦بموعة متنوعة من قر 

من ا٤بؤرخْب الذين يدرسوف ٔبدية كجود السحر أخّبا خلصوا إىل أف السحر كانت موجودة 

ْْمنذ أايـ األكىل من الفَبة القدٲبة ُب التاريخ البشرية.
 

أف ا٤بؤرخْب يبعثوف  كىذا يعِب .الرأم أعبله، أهنا من تفسّب التارٱبيةعلى كمع ذلك 

ابلطبع ٯبب أف تكوف موضوعية  أدلة من اآلاثر التارٱبية, ٍب استخبلصوا نتيجة كاحدة.

 شك فيو كىو نصوص القرآف.مضبوطة الٍب ال كاآلراء الوحيدة الٍب ىي  كابلتايل ال ٯبوز.

  :كإذا رأينا من اتريخ نشأة السحر, لوجدان أف هللا عز كجل قاؿ ُب القرآف الكرًن

 ٘ٗ.َكذِلَك ما أََتى الهِذثَن ِمْن قَػْبِلِهْم ِمْن َرُسرٍؿ ِإاله قاُلرا ساِحٌر َأْو ََمُْنرفٌ 
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بشكل عاـ، كيوضح النص القرآف أف السحر كاف معركفا حٌب ٲبارس السحر من أمة 

السحر ككجود  كأكؿ الرسوؿ الذم بعث هللا كىو نوح عليو السبلـ. .الرسل الٍب بعثهم هللا

حٌب اب٤بقارنة مع نص اآلايت القرآنية اآلخرة ٲبكننا  ىو موجود منذ عهد نوح عليو السبلـ.

أف نقوؿ ٩بارسة السحر كانت انضجةن قبل عهد نوح عليو السبلـ، كىو ُب زماف ىاركت 

  ْٔكماركت الذين يقيماف ُب أرض اببل.

أرسل هللا إىل ىو اسم اثنْب من مبلؾ  -كفقا للنص القرآف  -ىاركت كماركت 

كُب نص اآلية من القرآف, بٌْب هللا نشأة كتطور السحر  كعٌلما السحر إىل اإلنساف. األرض.

  :ُب عهد ىاركت كماركت على النحو التايل

ُلر الشهَياِطنُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَف َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُف َوَلِكنه الشهَياِطنَي   َواتػهبَػُعرا َما تَػتػْ

ْوَر َوَما أُْنِزَؿ َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بَِباِبَل َىاُروَت َوَماُروَت َوَما ثُػَعلَِّماِف َكَفرُ  وا ثُػَعلُِّمرَف النهاَس الحسِّ

ُهَما َما ثُػَفّرُِقرَف بِِو بَػنْيَ ا َنٌة َفاَل َتْكُفْر فَػيَػتَػَعلهُمرَف ِمنػْ َا ََنُْن ِفتػْ ْلَمْرِء ِمْن َأَحيٍد َحَّته ثَػُقراَل ِإَّنه

َفُعُهْم وَ َوزَ  َلَقيْد ْوِجِو َوَما ُىْم ِبَضارِّثَن ِبِو ِمْن َأَحيٍد ِإاله ِبِِْذِف اَّللِه َوثَػتَػَعلهُمرَف َما َثُضرُُّىْم َواَل ثَػنػْ
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َعِلُمرا َلَمِن اْشتَػَراُه َما َلُو ِف اْْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍؽ َولَِبْئَس َما َشَرْوا ِبِو أَنْػُفحَسُهْم َلْر َكانُرا 

 ُٚٗمرَف.ثَػْعلَ 

من سياؽ ىذه اآلية تدؿ على أف ىناؾ عبلقةن بْب ظهور السحر مع تطوره ُب عهد 

ُب كاحدة من كتاابتو أنو ُب بداية السحر  دمحم قرثش شهابكذكر  نيب سليماف عليو السبلـ.

ذلك الوقت تبْب أف الشياطْب يتعلموف ُب  عيلًٌمى ىاركت كماركت فتنة ٥بما ك٤بن تعٌلمو.

السحر,  كبعد ذلك, أف النيب سليماف حظر ٩بارسة السحر, كٝبيع الكتب عن السحر 

زيرعٍت ٙبت مقعده. ككما ىو معركؼ من الصبلحيات ا٤بخولة لو كبّبة, البشر، كا١بن، 

لقي الشيطاف   كعندما توُب النيب سليماف، كالشياطْب كا٢بيواانت كالرايح مستضعفة من هللا.

كتب عن علم السحر ٍب تعلم السحر. ىذا ىو ا٤بكاف األكثر من اليهود التباع خطوات 

 ْٖالشيطاف. كيؤمنوف ُب ٮبس الشيطاف.
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كالٍب يتم تدريسها ُب بداية نشأة كتطور السحر من ىاركت كماركت، مبلؾ أرسل 

ع ُب ببلد العراؽ ُب شاطئ هنر يتم تدريس ىذا العلم ُب ببلد اببل, كىي تق هللا إىل األرض,

 ْٗالفرات.

كُب توارخ النبوية، كما أنو من ا٤بعركؼ أف السحر كاف يتطور بسرعة ُب زماف النيب 

يدعو أىل السحر  عليو السبلـفرعوف ملك الشر ُب نبوة موسى  ككافعليو السبلـ, موسى 

مل يسلم من ا٤بنجمْب الذين  عليو السبلـككاف ميبلد موسى  كا٤بنجمْب لتعزيز سلطانو,

كىكذا أخذ فرعوف نفسو  أف تقوض قوة فرعوف. عليو السبلـيعتقدكف أف ميبلد النيب موسى 

سياسة سادية، أف األكالد الذين كيًلديٍكا على ىذه األرض قتلهم دكف استثناء. كلكن هللا 

كاف ُب رعاية   موسى كاف ينبغي أف تبْب للذبح, سبحانو كتعاىل ىو القاىر من كل شيء, أف

َٓالقصر الرائع. كرجا فرعوف أف موسى أف يكوف خليفتو كلكن كاف منافسا لو.
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 الفصل الثال  : أنراع الحسور

 : ُٓصاحب كتاب )السحر( : إف السحر ينقسم إىل ثبلثة أقساـدمحم جعفر قاؿ  

مواد حيوانية سحر يؤثر من تلقاء نفسو دكف اإلستعانة ابإلنساف, أك أية األوؿ  : 

أك نباتية أك ٝبادية, أك استعماؿ ا٢بركؼ كاألرقاـ كاألجراـ السماكية, كىو ما يصدر عن 

 الشيطاف أك أحد أعوانو, كىو أقول أنواع السحر.

سحر يقـو بو الساحر ٗبساعدة األركاح الشريرة, كىو أضعف من األكؿ, الثاين : 

 عبلجو كإبطاؿ مفعولو.كمفعولو اليدـك إال إذا تكرر عملو, كمن السهل 

سحر يستعْب فيو الساحر بقوة ا٢بركؼ ا٥بجائية كاألعداد الكواكب الثال  : 

 كاألجراـ السماكية, كىو أصعب أنواع السحر, كيستلـز ا٢بيطة كا٢بذر, كٯبهلو أكثر الناس.

 حكم الحسور و الحساحرالفصل الرابع :  

السحر كيستعملو : إنو يكفر بذلك, كىو مذىب قاؿ ٝبهور العلماء فيمن يتعلم 

كىمىا كىفىرى سيلىٍيمىافي كىلىًكنَّ الشَّيىاًطْبى كىفىريكا األئمة األربعة ما عدا الشافعي, لقولو تعاىل : )...

...( فدلت على أف الذم يعلم السحر كافر. كقولو سبحانو : )...كىمىا  ٍحرى يػيعىلًٌميوفى النَّاسى السًٌ
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نىةه فىبلى تىٍكفيٍر...( إىل قولو : )...كىلىقىٍد عىًلميوا لىمىًن يػيعىلًٌمىاًف  ًمٍن أىحىدو حىٌبَّ يػىقيوالى ًإ٭بَّىا ٫بىٍني ًفتػٍ

...(, كىذا تصريح كاضح أبف تعلمو كفر ُب قولو تعاىل :  ؽو اٍشتػىرىاهي مىا لىوي ُب اآٍلًخرىًة ًمٍن خىبلى

كىلىقىٍد عىًلميوا لىمىًن اٍشتػىرىاهي مىا لىوي ُب اآٍلًخرىًة ًمٍن )...فىبلى تىٍكفيٍر...(, كُب قولو تعاىل : )...

...( أم : من نصيب, كالذم ال نصيب لو ُب اآلخرة ىو الكافر. كقاؿ سبحانو :  ؽو خىبلى

)...كىال يػيٍفًلحي السَّاًحري حىٍيثي أىتى( كالشاىد ُب اآلية : أهنا نفي ١بميع الفبلح, كىذا دليل 

 ِٓ.ح ال يينفى ابلكلية إال عمن الخّب فيو, كىو الكافرعلى كفره, ألف الفبل

قاؿ النوكم : إف السحر حراـ من الكبائر : فعلو كتعٌلمو كتعليمو. كقاؿ ُب موضع 

من السبع  رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصآخر : عمل السحر حراـ, كىو من الكبائر ابإلٝباع, كقد عده 

ا٤بوبقات, كىو قد يكوف كفرا, ك قد ال يكوف كفرا, بل معصيتو كبّبة, فإف كاف فيو قوؿ أك 

فعل يقتضى الكفر..كفر, كإال.. فبل, أما كتعٌلمو كتعليمو.. فحراـ, فإف تضمن ما يقتضى 

ل الكفر..كفر, كإال.. فبل, كإذا مل تكن فيو ما يقتضى الكفر.. عيٌزًر كاستتيب منو, كاليقت

 ّٓعندان, فإف اتب.. قبلت توبتو.
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 الفرؽ بني الحسور وادلعجزة والكرامةالفصل اخلامس : 

قاؿ السيد عبد الرٞبن ابعلوم ُب )بغية ا٤بسَبشدين( ما نصو : خوارؽ العادة على  

 أربعة أقساـ :

 ادلبو  األوؿ  : ادلعجزة

 النبوة, ا٤بعجزة عن معارضتها, ا٢باصلة بغّب اكتساب كتعلم.ا٤بعجزة ا٤بقركنة بدعول  

 ادلبو  الثاين  : الكرامة

ملسو هيلع هللا ىلص من غّب تعلم كمباشرة أعماؿ الكرامة ىي ما تظهر على يد كامل ا٤بتابعة لنبيو  

دعول النبوة كىو ما يظهر على يد النيب ملسو هيلع هللا ىلص قبل  –٨بصوصة, كتنقسم إىل : ما ىو إرىاص 

 كما ىو معونة, كىو ما يظهر على يد ا٤بؤمن الذم مل يفسق كمل يغَب بو. –

 ادلبو  الثال   : اإلستيدراج

 .كىو ما يظهر على يد الفاسق ا٤بغَب 
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 ادلبو  الرابع  : الحسور

سببو على يد فاسق أك كافر كالشعوذة, كىي خفة كىو ما ٰبصل بتعلم كمباشرة  

اليد ابألعماؿ, كٞبل ا٢بيات كلدغها لو, كاللعب ابلنار من غّب أتثّب, كالطبلسم كالتعزٲبات 

 ْٓاحملرمات, كاستخداـ ا١باف كغّب ذلك.
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 الباب الرابع

 خترثج حيدث  عن النيّب ادلحسورر ِف سنن النحسائى

 الفصل األوؿ : منت احليدث  عن النيّب ادلحسورر ِف سنن النحسائى

يَّافى يػىٍعًِب يىزًيدى عىٍن زىٍيًد  نَّادي ٍبني السَّرًمًٌ عىٍن أىيب ميعىاًكيىةى عىٍن اأٍلىٍعمىًش عىٍن اٍبًن حى أىٍخبػىرىانى ىى

هي  ٍبًن أىٍرقىمى قىاؿى : سىحىرى النَّيبَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  منا فىأىاتى رىجيله ًمٍن اٍليػىهيوًد فىاٍشتىكىى ًلذىًلكى أىايَّ

ا فىأى  ا كىكىذى ا ُب بًٍئًر كىذى ـ فػىقىاؿى ًإفَّ رىجيبلن ًمٍن اٍليػىهيوًد سىحىرىؾى عىقىدى لىكى عيقىدن ٍرسىلى ًجرٍبًيلي عىلىٍيًو السَّبلى

ـى رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىاٍستىٍخرى  جيوىىا فىًجيءى هًبىا فػىقىا

 كىأى٭بَّىا نيًشطى ًمٍن ًعقىاؿو فىمىا ذىكىرى ذىًلكى ًلذىًلكى اٍليػىهيوًدمًٌ كىالى رىآهي ُب كىٍجًهًو قىطُّ.

 

 الفصل الثاين : فقو احليدث 

سبك عن  الرمحن مشيلة األىيدؿاليدكترر دمحم عبيد كتاب ُب  كما ٕبث الباحث  

ككتب غّبىا, أف السحر إما من اسبعمالو, كإٲبانو, كآتيا إىل التْب ِف نظم أحكاـ الحسور, 

 حراـ.الساحر فهو 
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  الفصل الثال  : رسم الحسنيد

 

 

    

  

   

 

   

  

        

  

   

  قَاؿَ 
 زَْثيُد ْبُن َأْرَقمَ 

 ثَزِثيُد ْبُن َحيهافَ 

 ُسَلْيَماُف ْبُن ِمْهَراف

 دمحم ْبُن َخازِـ

 َىنهاُد ْبُن الحسهِريِّ 

 النهحَساِئى

 ق. 68كفة :  –ق.  ّكلد : 

 

 

 َعنْ 

 َعنْ 

 ق. ُُّكفة :  –ق.  ْٖكلد : 

 

 

 

 َعنْ 

 ق. ُْٖكفة :  –ق.  ّٖكلد : 

 

 

 

 ق. ُٓٗكفة :  –ق.  َُّكلد : 

 

 

 

 َعنْ 
 ق. ِّْكفة :  –ق.  ُِٓكلد : 

 

 

 

 َأْخبَػَرَنَ 
 ق. َّّكفة :  –ق.  ُِٓكلد : 

 

 

 

 َرُسرُؿ اَّللِه ملسو هيلع هللا ىلص

35 



 الفصل الرابع : إتصاؿ الحسنيد مع اجلرح والتعيدثل

 ادلبو  األوؿ : النحسائى

 إسم الكاملادلطلب األوؿ : 

أٞبد بن شعيب بن على بن سناف بن ٕبر بن  ىوإسم الكامل لئلماـ النسائى ك 

 ٓٓدينار، أبو عبد الرٞبن النسائى, كلد سنة ٟبس عشرة كمائتْب من ا٥بجرة ببلدة نساء.

 ٔٓكمات سنة ثبلٜبائة كثبلث من ا٥بجرة ابلرملة بفلسطْب.

 : شيوخوادلطلب الثاين 

 كاف لو شيوخ كثّبكف منهم : 

قتيبة بن سعيد بن ٝبيل بن طريف الثقفى، أبو قتيبة بن سعيد, كىو :  الفرع األوؿ

رجاء البلخى البغبلىن، يقاؿ ا٠بو ٰبٓب، كقيل على. كلد سنة ٟبسوف كمائة من ا٥بجرةػ, 

كمات  سنة  أربعوف كمائتْب من ا٥بجرة. قاؿ أٞبد بن أىب خيثمة، عن ٰبٓب بن معْب، 

 ٕٓحاًب، كالنسائى : ثقة. كقاؿ ابن خراش : صدكؽ.كأبو 

 
                                                           

 َُٖ(, ص. ُْٗٗ)حقوؽ الطبع ٧بفوظة للمؤٌلف, الطبعة األكىل,  ,دراسات ِف مناىج احمليّدثنيدمحم علي فرحات,   ٓٓ
 َُُ. ا٤برجع السابق, ص  ٔٓ
)بّبكت : ٝبيع ا٢بقوؽ ٧بفوظة. اجمللد الثالث , هتذثب الكماؿ ِف أمساء الرجاؿٝباؿ الدين أيب ا٢بجاج يوسف ا٤بزم,   ٕٓ

 ِٗٓ-ِّٓ(, ص. ُِٗٗكالعشركف. الطبعة األكىل, 
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  ٛ٘ىناد بن الحسري.:  الفرع الثاين

عمرك بن على بن ٕبر بن كنيز الباىلى، أبو حفص عمرك بن علي, كىو :  الفرع الثال 

سنة تسع كأربعْب كمائتْب من ا٥بجرة ابلعسكر. مات  البصرل الصّبَب الفبلس ا٢بافظ.

قاؿ أبو حاًب : كاف أرشق من على ابن ا٤بديُب، كىو بصرل صدكؽ. ك قاؿ النسائى : 

 ٗٓثقة، صاحب حديث، حافظ.

 تبلميذه ادلطلب الثال  :

كأما تبلميذه كثّبكف, كمنهم : ابنو عبد الكرًن, ا٢بسن بن رشيق العسكرم, دمحم بن  

 َٔر, دمحم بن قاسم األندلسى, كأبو بشر الدكاليب ككثّب غّبىم.معاكية بن أٞب

 ا١برح كالتعديلادلطلب الرابع : 

كقاؿ علي بن عمر : أبو عبد الرٞبن النسائى أفقو مشايخ مصر ُب عصره, كأعرفهم 

ابلصحيح كالسقيم, كأعلمهم ابلرجاؿ, فلما بلغ ىذا ا٤ببلغ حسدكه فخرج إىل الرملة, فسئل 

 ُٔكية, فأمسك عنو, فضربوه ُب ا١بامع.عن فضائل معا

                                                           
58
 ّٖانظر ترٝبة ىناد بن السرم ُب صفحة   

)بّبكت : ٝبيع ا٢بقوؽ ٧بفوظة, اجمللد الثاين , هتذثب الكماؿ ِف أمساء الرجاؿٝباؿ الدين أيب ا٢بجاج يوسف ا٤بزم,   ٗٓ
 ُٗٔ-ُْٔ(, ص. ُِٗٗكعشركف, الطبعة األكىل, 

 ا٤برجع السابق  َٔ
 ا٤برجع السابق  ُٔ
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قاؿ أٞبد بن نضر أبو طالب ا٢بافظ : من يصرب على ما يصرب عليو النسائى ؟ عنده 

 فما صٌنفها. –يعِب عن قتيبة عنو  –حديث ابن ٥بيعة ترٝبة ترٝبة 

 َىنهاُد ْبُن الحسهِريِّ  ادلبو  الثاين :

 إسم الكاملادلطلب األوؿ : 

كىو ىناد بن السرل بن مصعب بن أىب بكر بن شرب بن صعفوؽ بن إ٠بو الكامل  

كلد سنة اثنتْب  ِٔ.عمرك بن زرارة بن عدس بن زيد التميمى الدارمى، أبو السرل الكوَب

 ّٔكٟبسْب كمائة من ا٥بجرة. كمات سنة  ثبلث كاربعْب كمائتْب من ا٥بجرة.

 شيوخو ادلطلب الثاين :

 كاف لو شيوخ كثّبكف منهم :

عبد هللا بن إدريس بن يزيد بن عبد الرٞبن بن , كىو عبد هللا بن إدريس:  الفرع األوؿ

 األسود بن حجية بن األصهب بن يزيد بن حبلكة األكدل الزعافرل, أبو دمحم الكوَب.

                                                           
 ُُّاجمللد الثبلثوف, ص. , ا٤برجع السابق  ِٔ
)قاىرة : دار الطباعة , حيدث  الحسور النبري بني حجة النقل وجيدؿ العقلرضا بن زكراي بن دمحم بن عبد هللا ٞبيدة,   ّٔ

 ِٖ .(, صُٖٗٗدمحمية, طبعة األكىل, 
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قاؿ أبو حاًب : ىو حجة ٰبتاج هبا,  ْٔاسنتْب كتسعْب كمائة من ا٥بجرة. مات سنة

 ٓٔثقة. كقاؿ النسائى : ثقة ثبت.كىو إماـ من أئمة ا٤بسلمْب, 

عمر بن ىاركف بن يزيد بن جابر بن سلمة الثقفى , كىو عمر بن ىاركف:  الفرع الثاين

قاؿ النسائى,  من ا٥بجرة.مات سنة أربع كتسعْب كمائة موالىم، أبو حفص البلخى. 

:  كصاحل بن دمحم ا٢بافظ, كأبو علي ا٢بافظ: مَبكؾ ا٢بديث. كقاؿ الدارالقطِب

  ٔٔضعيف.

 ٚٙأىب معاوثة الضرثر.:  الفرع الثال 

 تبلميذه ادلطلب الثال  :

 كأما تبلميذه كثّبكف, كمنهم :

أبو ا٢بسْب مسلم بن ا٢بجاج القشّبل النيسابورل ا٢بافظ , كىو مسلم:  الفرع األوؿ

سنة إحدل كمات ُب النيسابور,  من ا٥بجرةسنة أربع كمائتْب  . كلد)صاحب الصحيح(

 .رتبتو عند ابن حجر :  ثقة حافظ إماـ ٖٔكستْب كمائتْب من ا٥بجرة.
                                                           

فوظة. اجمللد الرابع )بّبكت : ٝبيع ا٢بقوؽ ٧ب, هتذثب الكماؿ ِف أمساء الرجاؿٝباؿ الدين أيب ا٢بجاج يوسف ا٤بزم,   ْٔ
 ِّٗ(, ص. ُٖٖٗعشر. الطبعة األكىل, 

 ِٗٗا٤برجع السابق, ص.   ٓٔ
 ِٗٓ-َِٓا٤برجع السابق, اجمللد ا٢بادم كالعشركف, ص.   ٔٔ
67
 ُْانظر ترٝبة أبو معاكية الضرير ُب صفحة   
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سنة  كلدسليماف بن األشعث بن إسحاؽ السجستاف. , كىو أبو داكد:  الفرع الثاين

رتبتو عند  ٗٔمن ا٥بجرة.مات سنة ٟبس كسبعْب كمائتْب  من ا٥بجرة, إثنتْب كمائتْب 

 السنن" ك غّبىا.ابن حجر :  ثقة حافظ، مصنف "

 النحسائى:  الفرع الثال 

 ا١برح كالتعديلادلطلب الرابع : 

 َٕ: ثقة.  كقاؿ أبو حاًب : صدكؽ. كابن حجر  قاؿ النسائى

 ادلبو  الثال  : أَبُر ُمَعاِوثَةَ 

 إسم الكاملادلطلب األوؿ : 

الضرير الكوَب، موىل إ٠بو الكامل كىو دمحم بن خاـز التميمى السعدل، أبو معاكية 

كقاؿ علي بن  ٜباف كعشرين كمائة من ا٥بجرة,سنة  كلد. بُب سعد بن زيد مناة بن ٛبيم

 ُٕمات سنة ٟبس كتسعْب كمائة من ا٥بجرة.ا٤بديِب : 

                                                                                                                                                                      
68

 Dr. Nawir Yuslem, MA, Ulumul Hadis, (Jakarta : PT. Mutiara Sumber 

Widya, 1997),  hal. 479-480 
69

  Drs. Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadits, (Bandung : PT. Al-

Ma’arif, Cet. I, 1974), hal. 380-384 
الطباعة )قاىرة : دار , حيدث  الحسور النبري بني حجة النقل وجيدؿ العقلرضا بن زكراي بن دمحم بن عبد هللا ٞبيدة,   َٕ

 ِٖ .(, صُٖٗٗدمحمية, طبعة األكىل, 
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 شيوخوادلطلب الثاين : 

 كاف لو شيوخ كثّبكف منهم :

 سليماف بن مهراف:  الفرع األوؿ

الليث بن أىب سليم ابن زنيم القرشى، أبو بكر , كىو بن أىب سليمليث :  الفرع الثاين

 ِٕمات سنة ثبلث كأربعْب كمائة من ا٥بجرة. قاؿ ابن منجويو : كيقاؿ أبو بكّب الكوَب. 

أىب سليم أحب إىل من يزيد كقاؿ عبد الرٞبن بن أىب حاًب : ٠بعت أىب يقوؿ: ليث بن 

 ّٕبن أىب زايد، كاف أبرأ ساحة يكتب حديثو، ككاف ضعيف ا٢بديث.

ىشاـ بن حساف, كىو ىشاـ بن حساف األزدل القردكسى، أبو عبد هللا  : الفرع الثال 

البصرل. قاؿ ٰبٓب بن سعيد القطاف، كٰبٓب بن بكّب : مات سنة سبع ك أربعْب كمائة 

: بصرل: ثقة، حسن ا٢بديث يقاؿ : إف عنده ألف حديث  من ا٥بجرة. قاؿ العجلى

 ْٕحسن ليست عند غّبه. كقاؿ أبو حاًب : كاف صدكؽ.

                                                                                                                                                                      
)بّبكت : ٝبيع ا٢بقوؽ ٧بفوظة, اجمللد ا٣بامس , هتذثب الكماؿ ِف أمساء الرجاؿٝباؿ الدين أيب ا٢بجاج يوسف ا٤بزم,   ُٕ

 ُّّ-ُِّ(, ص. ُِٗٗكالعشركف, الطبعة األكىل, 
)ا١بزء الثالث(, ص. , هتذثب التهذثبشافعي, ا٢بافظ أيب الفضل أٞبد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقبلين ال ِٕ

ْْٖ-ْٖٓ 
)بّبكت : ٝبيع ا٢بقوؽ ٧بفوظة, اجمللد الرابع , هتذثب الكماؿ ِف أمساء الرجاؿٝباؿ الدين أيب ا٢بجاج يوسف ا٤بزم,   ّٕ

 ِٖٓ(, ص. ُِٗٗكالعشركف, الطبعة األكىل, 
 ُّٗ-ُُٖا٤برجع السابق, اجمللد الثبلثوف, ص.   ْٕ
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 تبلميذهادلطلب الثال  : 

 كأما تبلميذه كثّبكف, كمنهم :

سعيد بن ٰبٓب بن األزىر بن ٪بيح  كىو, سعيد بن ٰبٓب بن أزىر : الفرع األوؿ

قاؿ ٕبشل : مات سنة أربع ك أربعْب  كقد ينسب إىل جده.الواسطى، كنيتو أبو عثماف, 

 ٕٓك مائتْب من ا٥بجرة. قاؿ على بن ا٢بسْب بن ا١بنيد : ثقة من ثقات الواسطيْب.

صاحل بن عبد هللا بن ذكواف الباىلى، أبو عبد هللا , كىو صاحل بن عبد هللا:  الفرع الثاين

ات" : مات سنة إحدل ك ثبلثْب قاؿ ابن حباف َب كتاب "الثق الَبمذل، سكن بغداد.

 ٕٔٗبكة. كقاؿ أبو حاًب : صدكؽ. من ا٥بجرةك مائتْب 

  ىناد بن الحسرى:  الفرع الثال 

 ا١برح كالتعديلادلطلب الرابع : 

قاؿ النسائى : ثقة, كقاؿ ابن خراش : صدكؽ, كذكره ابن حباف َب كتاب 

 ٖٕقاؿ أٞبد بن طاىر : كاف يدلس.ك  ٕٕ"الثقات".

                                                           
 َُْ-َُِالسابق, اجمللد ا٢بادم عشر, ص. ا٤برجع   ٕٓ
 ّٔ-ُٔا٤برجع السابق, اجمللد الثالث عشر, ص.   ٕٔ
 ُّّ-ُِّا٤برجع السابق, اجمللد ا٣بامس كالعشركف, ص.   ٕٕ
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 الرابع : األعمشادلبو  

 إسم الكاملادلطلب األوؿ : 

إ٠بو الكامل كىو سليماف بن مهراف األسدل الكاىلى موالىم، أبو دمحم الكوَب 

قاؿ الذىيب : مات سنة ٜباف كأربعْب كمائة  ٕٗاألعمش, ككاىل ىو ابن أسد بن خزٲبة.

 َٖ.من ا٥بجرة ابلكوفة

 شيوخوادلطلب الثاين : 

 كاف لو شيوخ كثّبكف منهم :

حبيب بن أىب اثبت, كىو حبيب بن أىب اثبت, كا٠بو قيس بن دينار، :  الفرع األوؿ

مات سنة  . كيقاؿ ابن ىند، كيقاؿ حبيب بن ىند، األسدل موالىم، أبو ٰبٓب الكوَب

 ُٖقاؿ ابن خزٲبة َب "صحيحو" : كاف مدلسا.اثنتْب كعشرين كمائة من ا٥بجرة. 

                                                                                                                                                                      
78

(, ص. ُِٗٗ)بّبكت : ٝبيع ا٢بقوؽ ٧بفوظة لدار ا١بيل, الطبعة األكىل, كتاب أمساء ادليدلحسني, جبلؿ الدين السيوطي,   
ّٖ 

 ُّٓـ(, ص.  ََِٓ)القاىرة : دار العقيدة, الطبعة األكىل, سنة , من أعالـ الحسلفد فريد, أٞب   ٕٗ
 ُُْا٤برجع السابق, ص.   َٖ

)بّبكت : ٝبيع ا٢بقوؽ ٧بفوظة, اجمللد ا٣بامس , هتذثب الكماؿ ِف أمساء الرجاؿٝباؿ الدين أيب ا٢بجاج يوسف ا٤بزم,   81
 ُّٔ-ّٖٓ(, ص. ُِٗٗكالعشركف, الطبعة األكىل, 
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حكيم بن جبّب األسدل، كيقاؿ موىل ا٢بكم بن أىب ىو , ك حكيم بن جبّب:  الفرع الثاين

 ِٖقاؿ النسائى : ليس ابلقوم, كقاؿ الدارقطِب : مَبكؾ. الكوَب., العاص, الثقفى

موالىم سعيد بن جبّب, كىو سعيد بن جبّب بن ىشاـ األسدل الوالىب  : الفرع الثال 

الكوَب، أبو دمحم، كيقاؿ أبو عبد هللا الكوُب. مات سنة ٟبس كتثعْب من ا٥بجرة. كقاؿ 

 ّٖأبو القاسم ىبة هللا بن ا٢بسن الطربم : ىو ثقة, إماـ حجة على ا٤بسلمْب.

 تبلميذهادلطلب الثال  : 

 كأما تبلميذه كثّبكف, كمنهم :

نة بن أىب عمراف, كا٠بو : ميموف سفياف بن عيينة, كىو سفياف بن عيي:  الفرع األوؿ

قاؿ دمحم بن سعد قاؿ دمحم بن عمر : أخربىن سفياف أنو كلد سنة ا٥ببلىل، أبو دمحم الكوَب. 

من  كمات يـو السبت أكؿ يـو من رجب سنة ٜباف كتسعْب كمائةمن ا٥بجرة, سبع كمائة 

 ْٖا٥بجرة. كقاؿ أٞبد بن عبد هللا العجلي, ثقة ثبت ُب ا٢بديث.

                                                           
)ا١بزء األكؿ(, ص. , هتذثب التهذثب ا٢بافظ أيب الفضل أٞبد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقبلين الشافعي,  82

ِْٕ-ّْٕ 
83

)بّبكت : ٝبيع ا٢بقوؽ ٧بفوظة, اجمللد العاشر, , هتذثب الكماؿ ِف أمساء الرجاؿٝباؿ الدين أيب ا٢بجاج يوسف ا٤بزم,   
 ّٕٓ-ّٖٓ(, ص. ُِٗٗالطبعة األكىل, 

84
)بّبكت : ٝبيع ا٢بقوؽ ٧بفوظة, اجمللد ا٢بادم , هتذثب الكماؿ ِف أمساء الرجاؿٝباؿ الدين أيب ا٢بجاج يوسف ا٤بزم,   

 ُٖٗ-ُٕٕ(, ص. ُِٗٗعشر, الطبعة األكىل, 
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أبو جعفر الرازل, كىو أبو جعفر الرازل, موال بِب ٛبيم، قيل ا٠بو عيسى :  الفرع الثاين

كقاؿ أبو حاًب : ثقة، صدكؽ، صاحل ا٢بديث. كقاؿ بن أىب عيسى : عبد هللا بن ماىاف. 

 ٖٓزكراي بن ٰبٓب الساجى : صدكؽ ليس ٗبتقن . كقاؿ النسائى : ليس ابلقول.

  ضرثر.أبر معاوثة ال : الفرع الثال 

 ا١برح كالتعديلادلطلب الرابع : 

كقاؿ ٰبٓب بن معْب : كل ما ركل األعمش عن أنس فهو مرسل. كقاؿ النسائى : 

 ٖٔثقة ثبت.

 ٕٖكثقة العجلى, كابن معْب, كالنسائى, كابن حباف, كزاد : كاف مدلسا.

 قاؿ ابن العجمي الشافعي : كاف يدلس عن حسن كغّبه مامل يسمعو.

: ُب ترٝبة األعمش ُب ا٤بيزاف يدلس كرٗبا دلس عن ضعيف كال يدرم بو تنبيو 

فمٌب قاؿ حدثنا فبل كبلـ, كمٌب قاؿ عن تطرؽ إليو احتماؿ التديس إال ُب شيوخ أكثر 
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 ٖٗ-ّٖلد الثاين عشر, ص. ا٤برجع السابق, اجمل  ٖٔ
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 ِٖ .(, صُٖٗٗدمحمية, طبعة األكىل, 
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عنهم كإبراىيم كأيب كائل صاحل السماف فإف ركايتو عن ىذا الصنف ٧بمولة على االتصاؿ 

 ٖٖانتهى.

 ياف ثعِن ثزثيدادلبو  اخلامس : ابن ح

 إسم الكاملادلطلب األوؿ : 

كلد ُب  ٖٗإ٠بو الكامل كىو يزيد بن حياف التيمى الكوُب, عم أىب حياف التيمى.

 سنة ٜباين كأربعْب من ا٥بجرة, كمات سنة ثبلث عشر كمائة من ا٥بجرة.

 شيوخوادلطلب الثاين : 

بس بن عقبة عن, شربمة بن الطفيل, زثيد بن أرقمكاف لو شيوخ كثّبكف منهم : 

 َٗككدير الضىب.

 تبلميذهادلطلب الثال  : 

 كأما تبلميذه كثّبكف, كمنهم :
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سعيد بن مسركؽ الثورل الكوَب, كالد , كىو سعيد بن مسركؽ الثورل:  الفرع األوؿ

 سفياف كعمر كمبارؾ، من ثور بن عبد مناة بن أد بن طاٖبة بن إلياس بن مضر بن نزار.

قاؿ إسحاؽ بن من ا٥بجرة. أبو بكر بن أىب عاصم : مات سنة ست كعشرين كمائة قاؿ 

 ُٗمنصور عن ٰبٓب بن معْب، كأبو حاًب، كأٞبد بن عبد هللا العجلى، كالنسائى : ثقة.

 سليماف األعمش:  الفرع الثاين

فطر بن خليفة, كىو فطر بن خليفة القرشى ا٤بخزكمى، أبو بكر الكوَب  : الفرع الثال 

قاؿ دمحم بن عبد هللا ا٢بضرمى : مات سنة ٟبس، كيقاؿ : ناط، موىل عمرك بن حريث. ا٢ب

. كقاؿ النسائى : ليس بو أبس. كقاؿ َب موضع آخر : من ا٥بجرةسنة ست كٟبسْب كمائة 

 ِٗثقة، حافظ.

 ا١برح كالتعديلادلطلب الرابع : 

 ّٗقاؿ النسائى : ثقة, كذكره ابن حباف َب كتاب "الثقات".
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 رقمأادلبو  الحسادس : زثيد بن 

 إسم الكاملادلطلب األوؿ : 

كىو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعماف بن مالك بن األغٌر بن  إ٠بو الكامل

ثعلبة بن كعب بن ا٣بزرج بن ا٢بارث بن ا٣بزرج, األنصارل, ا٣بزرجٌي, أبو عمرك, 

كيقاؿ: أبو ٞبزة, كيقاؿ: أبو  كيقاؿ: أبو عامر, كيقاؿ: أبو عمارة, كيقاؿ: أبو أنيسة,

 ْٗسعد, كيقاؿ: أبو سعيد, ا٤بدينُّ, نزؿ الكوفة. مات سنة ٜباف كستْب من ا٥بجرة.

 شيوخوادلطلب الثاين : 

 النىب ملسو هيلع هللا ىلصالفرع األكؿ : 

على بن أىب طالب بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم , كىو على بن أىب طالب:  الفرع الثاين

مات سنة أربعْب من  .ا٥بامشى, أمّب ا٤بؤمنْب، ابن عم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص القرشى، أبو ا٢بسن

 ٓٗا٥بجرة.

 تبلميذه ادلطلب الثال  :

 كاف لو شيوخ كثّبكف منهم :
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حبيب بن أىب اثبت, كىو حبيب بن أىب اثبت, كا٠بو قيس بن دينار، :  الفرع األوؿ

مات  .حبيب بن ىند، األسدل موالىم، أبو ٰبٓب الكوَبكيقاؿ قيس ابن ىند، كيقاؿ 

 ٔٗسنة تسع عشرة كمائة من ا٥بجرة. قاؿ أبو بكر بن أيب خيثمة, كالنسائى: ثقة.

عبد الرٞبن بن أىب ليلى، كا٠بو يسار, , كىو عبد الرٞبن بن أىب ليلى:  الفرع الثاين

داكد بن ببلؿ, األنصارل األكسى, أبو عيسى ا٤بدىن الكوَب. مات كيقاؿ: ببلؿ, كيقاؿ: 

 ٕٗ. قاؿ إسحاؽ بن منصور، عن ٰبٓب بن معْب: ثقة.من ا٥بجرةثبلث ك ٜبانْب  سنة

 ثزثيد بن حياف التيمى:  الفرع الثال 

 ا١برح كالتعديلادلطلب الرابع : 

بن أىب بن سلوؿ قولو: )لئن رجعنا  ك ىو الذل رفع إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن عبد هللا 

إىل ا٤بدينة ليخرجن األعز منها األذؿ(. فأكذبو عبد هللا بن أىب، كحلف ما قاؿ، فأنزؿ هللا ػ 

 ٖٗتعاىل ػ تصديق زيد بن أرقم. قيل: كاف ذلك َب غزكة بُب ا٤بصطلق. كقيل: َب غزكة تبوؾ.

 كىو من الصحابة, كرتبهم مراتب العدالة كالتوثيقي. 
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 : نقيد الحسنيد امسالفصل اخل

 ٗٗالسند ىو طريقة ا٤بًب أم سلسلة الركاة الذين نقلوا ا٤بًب عن مصادره األكؿ.

تقيم نوعية سلسلة انتقاؿ ا٢بديث تتطلب ٕبوث مهمة, خوفا من أف ىناؾ خطأ ُب 

السند ا٢بديث تفصيليا, سواء أكانت متصبل أك الدراسة. أراد الكاتب أف يدرس نوعية 

 منقطعا.

 ادلبو  األوؿ : النحسائى

أٞبد بن شعيب بن على بن سناف بن ٕبر كأما النسائى ُب سلسلة انتقاؿ اعبله ىو 

بن دينار، أبو عبد الرٞبن النسائى. كلد سنة ٟبس عشرة كمائتْب من ا٥بجرة ببلدة نساء, 

جرة ابلرملة بفلسطْب. كالنقاد أٞبد بن شعيب كما ركاة كمات سنة ثبلٜبائة كثبلث من ا٥ب

أٞبد بن شعيب أحد من تلميذ ىناد بن السرل, كلد ىناد بن كاف   ا٢بديث تقيم ثقة.

السرل سنة اثنتْب كٟبسْب كمائة من ا٥بجرة, كمات سنة  ثبلث كاربعْب كمائتْب من 

شعيب إىل ىناد بن السرل ا٥بجرة. ككاف بينهما ٜباف كعشرين سنة, كىكذا سند أٞبد بن 

 إتصاؿ.
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 ىناد بن الحسرىادلبو  الثاين : 

ىناد بن السرل بن مصعب بن أىب ُب سلسلة انتقاؿ اعبله ىو  ىناد بن السرلكأما 

بكر بن شرب بن صعفوؽ بن عمرك بن زرارة بن عدس بن زيد التميمى الدارمى، أبو السرل 

كمائة من ا٥بجرة, كمات سنة  ثبلث كاربعْب كمائتْب من الكوَب. كلد سنة اثنتْب كٟبسْب 

كاف . صيدوؽ, كيقوؿ البعض ثقةا٥بجرة. كالنقاد ىناد بن السرل كما ركاة ا٢بديث تقيم 

أحد من تلميذ دمحم بن خاـز التميمى السعدل، كلد سنة ٜباف كعشرين  ىناد بن السرل

ة. ككاف بينهما ثبلث كأربعْب كمائة من ا٥بجرة, كمات سنة ٟبس كتسعْب كمائة من ا٥بجر 

 إتصاؿ. إىل دمحم بن خاـز التميمى السعدل سنة. كىكذا سند ىناد بن السرل

 أبر معاوثةادلبو  الثال  : 

دمحم بن خاـز التميمى السعدل، أبو ُب سلسلة انتقاؿ اعبله ىو  أبو معاكيةكأما 

سنة ٜباف كعشرين كمائة  معاكية الضرير الكوَب، موىل بُب سعد بن زيد مناة بن ٛبيم. كلد

من ا٥بجرة, كمات سنة ٟبس كتسعْب كمائة من ا٥بجرة. كالنقاد دمحم بن خاـز كما ركاة 

أحد من  دمحم بن خاـز التميمى السعدل. كاف صيدوؽ, كيقوؿ البعض ثقةا٢بديث تقيم 

٠بعت أاب نعيم يقوؿ: لـز أبو معاكية قاؿ أبو زرعة الدمشقى:  تلميذ سليماف بن مهراف,
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إىل سليماف بن  كىكذا سند دمحم بن خاـز التميمى السعدل ََُاألعمش عشرين سنة.

 إتصاؿ. مهراف

 األعمشادلبو  الرابع : 

سليماف بن مهراف األسدل الكاىلى ُب سلسلة انتقاؿ اعبله ىو  األعمشكأما 

ابن أسد بن خزٲبة. كلد سنة ثبلث كٜبانْب  موالىم، أبو دمحم الكوَب األعمش, ككاىل ىو

من ا٥بجرة ابلكوفة. كالنقاد سليماف بن مهراف  مات سنة ٜباف كأربعْب كمائة من ا٥بجرة, ك 

سليماف بن كاف    َُُ.مشهرر ابلتيدليس, كيقوؿ البعض ثقة ثبتكما ركاة ا٢بديث تقيم 

تلميذ يزيد بن حياف التيمى الكوُب, كلد ُب سنة ٜباين كأربعْب من ا٥بجرة, أحد من  مهراف

كمات سنة ثبلث عشر كمائة من ا٥بجرة. ككاف بينهما ثبلثوف سنة. كىكذا سند سليماف 

 إتصاؿ. إىل يزيد بن حياف بن مهراف

 ثزثيد بن حيافادلبو  اخلامس : 

د بن حياف التيمى الكوُب, عم كىو يزيُب سلسلة انتقاؿ اعبله,  يزيد بن حيافكأما 

أىب حياف التيمى. كلد ُب سنة ٜباين كأربعْب من ا٥بجرة, كمات سنة ثبلث عشر كمائة من 
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أحد من  يزيد بن حياف. كاف ثقةا٥بجرة. كالنقاد يزيد بن حياف كما ركاة ا٢بديث تقيم 

ا٥بجرة. تلميذ زيد بن أرقم, كلد ُب سنة ثبلث من ا٥بجرة, كمات سنة ٜباف كستْب من 

 إتصاؿ.إىل زيد بن أرقم  ككاف بينهما عشرين سنة. كىكذا سند يزيد بن حياف

 زثيد بن أرقمادلبو  الحسادس : 

زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن ُب سلسلة انتقاؿ اعبله ىو  زيد بن أرقمكأما 

ثعلبة بن كعب بن ا٣بزرج بن ا٢بارث بن ا٣بزرج, النعماف بن مالك بن األغٌر بن 

األنصارل, ا٣بزرجٌي, أبو عمرك, كيقاؿ: أبو عامر, كيقاؿ: أبو عمارة, كيقاؿ: أبو أنيسة, 

كيقاؿ: أبو ٞبزة, كيقاؿ: أبو سعد, كيقاؿ: أبو سعيد, ا٤بدينُّ, نزؿ الكوفة. مات سنة ٜباف 

 زيد بن أرقمكاف ثقة. اة ا٢بديث تقيم كستْب من ا٥بجرة. كالنقاد يزيد بن حياف كما رك 

 إتصاؿ.أحد من تلميذ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. كىكذا سند زيد بن أرقم إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
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 الفصل الحسادس : نقيد ادلنت

ُب اللغة : ا٤بًب من الكل شيئ ما صلب ظهره, كا١بمع متوف كمتاف, كمًب كل ا٤بًب 

كا٤بًب ُب االصتبلح ىو الفاظ ا٢بديث الٍب تقـو هبا معانية كلعلو ٠بي  شيئ ما ظهر منو.

بذلك ألنو الظاىر كا٤بطلوب كالغاية من ا٢بديث كلو فهو مأخوذ من معانية اللغوية 

 َُِالسابقة.

عندما قامت التقليد من ا٤بقارنة مع القرآف، كا٢بديث يكوف ا٢بديث صحيحا، 

 َُّآخر.

 ادلبو  األوؿ : ادلقارنة ابلكرآف الكرمي

األستاذ الشيخ دمحم عبده, إف الفهم عن النيب ا٤بسحور كاف ٨بتلفنا, فًمن أىل تفسّب ك 

مقارنة أنو قد أنكر ا٢بديث عن النيب ا٤بسحور, كقاؿ : إف ا٢بديث عن النيب ا٤بسحور ليس 

 :ٗ-ٖابلكرآف الكرًن, كلكن يتعارض ابلكرآف الكرًن سورة الفرقاف, األية 

نَّةه أيىٍكيلي ًمنػٍهىا كىقىاؿى الظَّاًلميوفى ًإٍف تػىتًَّبعيوفى ًإالَّ رىجيبلن  نػٍزه أىٍك تىكيوفي لىوي جى  مىٍسحيورنا أىٍك يػيٍلقىى إًلىٍيًو كى

 َُْ(.ٗؿى فىضىلُّوا فىبلى يىٍستىًطيعيوفى سىًبيبلن )( اٍنظيٍر كىٍيفى ضىرىبيوا لىكى اأٍلىٍمثىاٖ)
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 َُٓ. ْٖ-ْٕكسورة اإلسراء, األية 

الظَّاًلميوفى ًإٍف تػىتًَّبعيوفى ًإالَّ ٫بىٍني أىٍعلىمي ٗبىا يىٍستىًمعيوفى ًبًو ًإٍذ يىٍستىًمعيوفى إًلىٍيكى كىًإٍذ ىيٍم ٪بىٍوىل ًإٍذ يػىقيوؿي 

 َُٔ(.ْٖ( اٍنظيٍر كىٍيفى ضىرىبيوا لىكى اأٍلىٍمثىاؿى فىضىلُّوا فىبلى يىٍستىًطيعيوفى سىًبيبلن )ْٕرىجيبلن مىٍسحيورنا )

كلكن كثّب من األئمة الذين الينكركف عن ا٢بديث النيب ا٤بسحور, كيقولوف أف  

 ابلقرآف الكرًن, منهم : ا٢بديث عن النيب ا٤بسحور اليتعارض

الدكتور دمحم عبد الرٞبن مشيلة األىدؿ ُب كتابو سبك الترب ُب نظم أحكاـ   ادلطلب األوؿ :

 السحر.

رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من البشر, كأنو أفضل ا٣بلق على اإلطبلؽ. بداية ٯبب أف نعلم أف  

ثل فاألمثل, يبتلى الرجل على حسب دينو  كأف أشد الناس ببلءن االنبياء, ٍب األكلياء, ٍب األم

كما صح بو ا٣برب, كلذلك فيجوز أف يصيبو ما يصيب البشر من األمراض كاألسقاـ, 

كتعدم ا٣بلق عليو, كظلمهم إايه كسائر البشر إىل أمثاؿ ذلك ٩با يتعلق ببعض أمور الدنيا 

صاب ٗبرضو أك اعداءو الٍب مل يبعث ألجلها, كال كانت الرسالة من أجلها, فغّب بعيدو أف ي

عليو بسحر ك٫بوه ٱبيل إليو بسببو ُب أمر الدنيا ما ال حقيقة لو, كأف ٱبيل إليو أنو كطئ 
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زكجاتو كىو مل يطأىن, لكن اإلصابة أك ا٤برض أك السحر اليتجاكز ذلك إىل تلقي الوحي 

كالسنة كإٝباع عن هللا تعاىل, كال إىل الببلغ عن ربو إىل العا٤بْب لقياـ األدلة من الكتاب 

 َُٕسلف األمة على عصمتو ملسو هيلع هللا ىلص ُب تلقي الوحي كببلغو, كسائر ما يتعلق بشؤكف الدين.

كقاؿ إماـ النوكم رٞبو هللا تعاىل : كقد أنكر بعض ا٤ببتدعة ىذا ا٢بديث بسببو  

أنو ٰبط منصب النبوة, كيشكك فيها, كأف ٘بويزه ٲبنع الثقة ابلشرع, كىذا الذم آخر, فزعم 

ادعاه ىؤالء ا٤ببتدعة ابطل, ألف الدالئل القطعية قد قامت على صدقو كصحتو كعصمتو 

فيما يتعلق ابلتبليغ, كا٤بعجزة شاىدة بذلك, ك٘بويز ما قاـ الدليل ٖببلفو ابطل, فأما ما 

الٍب مل يبعث بسببها كال كاف مفضبلن من أجلها كىو ٩با يعرض  يتعلق ببعض أمور الدنيا

للبشر. فغّب بعيدو أف ٱبيل إليو من أمور الدنيا ما ال حقيقة لو, كقد قيل : إنو إ٭با كاف يتخيل 

إليو أنو كطئ زكجاتو كليس بواطئ, كقد يتخيل اإلنساف مثل ىذا ُب ا٤بناـ, فبل يبعد ٚبيلو ُب 

كقيل : إنو ٱبيل إليو أنو فعلو, كما فعلو, كلكن اليعتقد صحة ما  اليقظة كال حقيقة لو,

 َُٖيتخيلو, فتكوف اعتقاداتو على السداد.
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قاؿ القاض عياض : كقد جائت ركاايت ىذا ا٢بديث مبينة أف السحر إ٭با تسلط  

على جسده كظواىر جوارحو, العلى عقلو كقلبو كاعتقاده, كيكوف معُب قولو ُب ا٢بديث من 

كاية ٖبارم كمسلم : )حٌب يظن أنو أيٌب أىلو كال أيتيهن(, كيركل : )ٱبيل إليو(, أم : ر 

يظهر لو من نشاطو كمتقدـ عادتو القدرة عليهن, فإذا دان منهن .. أخذتو أخذة السحر, 

فلم أيهتن, كمل يتمكن من ذلك كما يعَبم ا٤بسحور, ككل ما جاء ُب الركاايت من أنو ٱبيل 

 يفعلو ك٫بوه.. فمحموؿ على التخيل ابلبصر ال٣بلل تطرَّؽ إىل العقل, كليس إليو فعل شيئ مل

 َُُٗب ذلك ما ييدخل لبسنا على الرسالة كال طعننا ألىل الضبللة.

كقاؿ اليوسفي ُب )زاد ا٤بسلم( : أما كقوع ا٤برض لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بسبب السحر..  

ض الذم ال نقص فيو ُب الدنيا يقع لؤلنبياء, كيزيد ُب فبل ٯبر خلبلن ٤بنصب النبوة, ألف ا٤بر 

كحينئذو فإذا خٌيل لو بسيي ا٤برض السحر أنو  –عليهم الصبلة كالسبلـ  –درجاهتم ُب األخرة 

يفعل شيئا من أمر الدنيا كىو مل يفعلو, ٍب زاؿ ذلك عنو ابلكلية بسيي إطبلع هللا تعاىل لو 

و كدفنو.. فبل نقص يلحق الرسالة من ىذا كلو, ألنو على مكاف السحر كإخراجو إايه من ٧بل

مرضكسائر األمراض, ال تسلط لو على عقلو, بل ىو خاصّّ بظاىر جسده كبضره, حيث 
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صار ٱبٌيل إليو اترة فعل الشيئ من مبلمسة بعض أزكاجو كىو مل يفعلو, كىذا ُب زمن ا٤برض 

 َُُال يضر.

لرسوؿ هللا صلى ا٤برض بسبب السحر  قاؿ : كالعجب ٩بن يظن ىذا الذم كقع من 

هللا عليو كسلم قادحا ُب رسالتو, مع ما ىو صريح ُب القرآف ُب قصة موسى مع سحرة 

فرعوف حيث صار ٱبيل إليو من سحرىم أف عصيهم تسعى, فثبتو هللا تعاىل كما دؿ عليو 

 ُُُقولو تعاىل : قػيٍلنا ال ٚبىىٍف إًنَّكى أىٍنتى اأٍلىٍعلى.

من أىل العلم كال من أىل الذكاء : إف ما خييًٌل ٤بوسى عليو الصبلة  كمل يقل أحده  

كالسبلـ أكال من سعي عصيًٌ السحرة قادحه ُب رسالتو, بل كقوع مثل ىذا األنبياء عليهم 

الصبلة كالسبلـ يزيد قوة اإلٲباف هبم, لكوف هللا تعاىل ينصرىم على أعدائهم, كٱبرؽ ٥بم 

كٱبذؿ السحرة كالكفرة كٯبعل العاقبة للمتقْب كما ىو مبْب ُب العادة اب٤بعجزات الباىرات, 

 ُُِآايت الكتاب ا٤ببْب.
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الدكتور دمحم بن دمحم أبو شهبة ُب كتابو دفاع عن السنة كردَّ شبهات ادلطلب الثاين  : 

 ا٤بستشرقْب كالكٌتاب ا٤بعاصرين.

 ذكر الشبو الٍب أثّبت حوؿ ا٢بديثالفرع األوؿ   : 

الشُّبو حوؿ حديث السحر تضرب ُب الًقدـ إىل العصور األكىل, ككذلك رٌد كإاثرة  

بعض أىل العلم ُب العصر األخّب, كىم الذين ٰبكًٌموف العقل ا١بامح ُب كل شيئ, كليس 

ما يعصمهم من الوقوع ُب  –عدالة كركاهتا  –عندىم من العلم ابلسنن كاألحاديث كركايتها 

 ُُّالزلل.

لم ُب ىذا العصر أيضا فألف كتااب ُب السنة ٝبع فيو كل كجاء بعض أدعياء الع 

شاردة ككاردة  ُب الطعن ُب السنة كاألحاديث, كاعتمد ُب رده ٥بذا ا٢بديث على أف األستاذ 

 ُُْالشيخ دمحم عبده قد أنكر حديث السحر كرده اب٢بجج كالرباىْب.

 ا :كقد اعتمد ىو كمن سبقو من أئمة اإلعتزاؿ إىل األمور اآلتية قالو 
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إف ا٢بديث كإف ركاه البخارم, كمسلم, كالنسائى كغّبىم فهو حديث  (ُ)

آحدم فبل أيخذ بو ُب العقائد, كعصمة النيب ملسو هيلع هللا ىلص من أتثّب السحر ُب عقلو عقيدة من 

العقائد, فبل يؤخذ ُب إثبات ما ٱبالفها إال ابليقْب كا٢بديث ا٤بتواتر, كال يكتفي ُب ذلك 

 ابلظن.

ا٢بديث ٱبالف القرآف الذم ىو متواتر كيقيِب ُب نفي السحر عن النيب  إف (ِ)

ملسو هيلع هللا ىلص, حيث نسب القوؿ إبثبات السحر لو إىل ا٤بشركْب ككٖبهم على زعمهم ىذا, قاىل 

نَّةه أيىٍكيلي ًمنػٍهىا كىقىاؿى الظَّاًلميوفى تعاىل :  نػٍزه أىٍك تىكيوفي لىوي جى ًإٍف تػىتًَّبعيوفى ًإالَّ رىجيبلن  أىٍك يػيٍلقىى إًلىٍيًو كى

  ُُٓ(.ٗ( اٍنظيٍر كىٍيفى ضىرىبيوا لىكى اأٍلىٍمثىاؿى فىضىلُّوا فىبلى يىٍستىًطيعيوفى سىًبيبلن )ٖمىٍسحيورنا )

كقاؿ تعاىل أيضا : ٫بىٍني أىٍعلىمي ٗبىا يىٍستىًمعيوفى ًبًو ًإٍذ يىٍستىًمعيوفى إًلىٍيكى كىًإٍذ ىيٍم ٪بىٍوىل ًإٍذ 

( اٍنظيٍر كىٍيفى ضىرىبيوا لىكى اأٍلىٍمثىاؿى فىضىلُّوا فىبلى ْٕالظَّاًلميوفى ًإٍف تػىتًَّبعيوفى ًإالَّ رىجيبلن مىٍسحيورنا ) يػىقيوؿي 

  ُُٔ(.ْٖيىٍستىًطيعيوفى سىًبيبلن )

النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف يتخيل أنو يفعل الشيئ كما فعلو, ١باز عليو إنو لو جاز على  (ّ)

شيئنا كىو مل يبلًٌغو, أك أف شيئنا ينزؿ عليو, كمل ينزؿ عليو, كاستحالة ذلك أمر أف يظن أنو بلَّغ 

 ُُٕظاىر الٰبتاج إىل بياف.
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 الرد على شبهاهتمالفرع الثاين   : 

إف ا٢بق ال يعرؼ ابلرجاؿ, كلكن الرجاؿ ىم الذين ييعرفوف اب٢بق, كُب كبلـ  (ُ)

 أيب ا٢بسن علي : )اعرؼ ا٢بق تعرؼ أىلو(

كاألستاذ الشيخ دمحم عبده ليس أاب عذرهتا ُب ىذا, إ٭با ىو متابع ٤بن سبقو من رؤساء 

اإلعتزاؿ كأمثا٥بم كمن هنج هنجهم, كإذا كاف ىذا الذم يستمح أبقواؿ العلماء ال يعرؼ 

ا٢بق إال ابلرجاؿ, فلنجاره ُب ىذا كلنبْب لو كألمثالو أف األخذ اب٢بديث الصحيح كعدـ رده 

 يوافق العقل كالنقل ا٤بتواتر. كأتكيلو ٗبا

كلئن كاف األستاذ الشيخ دمحم عبده قد أنكر حديث السحر فقد أثبتو كاعَبؼ بصحتو 

ركاية كدراية أئمة كباره, ىم أرسخ قدمنا ُب العلم, كا١بمع بْب ا٤بعقوؿ كا٤بنقوؿ منو, كاألئمة 

٢بافظ الناقد كاحملدًٌث, ا٤بازرم, كا٣بطايب, كالقاضي عياض, كابن تيمية, تقي الدين أٞبد ا

كابن القيم, كابن كثّب, كالنوكم, كا٢بافظ الناقد ابن حجر, كالقرطيب, كاأللوسي كغّبىم ٩بن 

 ال ٰبصيهم العد.
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 إف الذين صححوا حديث السحر كالبخارم, كمسلم, كالنسائى كغّبىم من (ِ)

لنيب ملسو هيلع هللا ىلص نوع من أىل الديث ككل من جاء بعدىم من أىل العلم قالوا : إ٭با حدث ل

األمراض ا١بسمانية كالعوارض البشرية الٍب ٘بوز على األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ, كقد 

ركم ا٢بديث من طرؽ عدة ُب )الصحيحْب(, كالنسائى كغّبىم, كعن غّب كاحد من 

حتماؿ الغلط الصحابة, منهم : عائشة, كابن عباس, كزيد بن أرقاـ, كغّبىم, ٩با يبعد عنو ا

 أكالسهو أك الكذب.

كأما أف ا٢بديث ٨بالف للقرآف فغّب ميسىلَّم, ألف ا٤بشركْب مل يريدكا بقو٥بم :  (ّ)

النيب ملسو هيلع هللا ىلص سحؤ حٌب أدركو بعض التغّب مدة, ٍب شفاه هللا )ًإٍف تػىتًَّبعيوفى ًإالَّ رىجيبلن مىٍسحيورنا( أف 

اؿ كجنوف ُب كل ما يقوؿ كيفعل, كأف ما جاء بو ليس تعاىل, كإ٭با أرادكا أنو يصدر عن خي

من الوحي. فغرضهم انكار رسالة ملسو هيلع هللا ىلص, كأنو ليس بنيب, كمعركؼ من شأف الكفار أهنم ما  

كانوا يثبتوف على قوؿ كال على حاؿ, فمرة كانوا يقولوف شاعر, كمرة يقولوف كاىن, كاثلثة 

 كذا الباطل ١بلج اليثبت أىلو على قوؿ كال حاؿ. يقولوف ساحر, كأخرل أنو مسحور, كى

كأما قو٥بم : إذا جاز أف يتخيل ما ليس بواقع كاقعنا ُب غّب أمور الدين, ١باز  (ْ)

ذلك ُب أمور الدين. فهو مردكد ٗبا قدمنا ُب بياف ا٤براد من ا٢بديث, كأف السحر أثر ُب 

ب ظاىرىا, ٤با ًب ٥بم ما أرادكا, جسمو ال ُب عقلو, كلو سلمنا ٥بم ما تدؿ عليو الركاية ٕبس

62 



ألف قياس أمور الوحي كالرسالة على أمور الدنيا قياس مع الفارؽ, فإنو ابلنسبة ألمورالدين 

صلى هللا عليو معصـو من ا٣بطأ كالتغيّب كالتبديل, ال عصمة لو ُب أمور الدنيا, فللرسوؿ 

, ف باإلعتبار األكؿ ٯبوز عليو ما ٯبوز كسلم اعتباراف : اعتبار كونو بشرنا, اعتبار كونو رسوالن

على سائر البشر, كمنو أف يسحر, كابإلعتبار الثاين ال ٯبوز عليو ما ٱبل ابلرسالة, لقياـ 

 ُُٖالدليل العقلي النقلي على العصمة منو.

بن زكراي بن دمحم بن عبد هللا ٞبيدة ُب كتابو حديث السحر رضا : األستاذ   ادلطلب الثال 

 النبوم بْب حجة النقل كجدؿ العقل.

أقرر ُب البداية أبف اإلٝباع قد انعقد على كجوب عصمة األنبياء ٩با ٱبل ابلتبليغ,  

٫بو عصمتهم من تسلط الشيطاف على خواطرىم ابلوساكس, أك تصور الشيطاف ٥بم ُب 

 ُُٗسبيل للشيطاف عليهم الصبلة كالسبلـ.صورة ا٤بلك, إذ ال

معصوموف أيضا ٩با ال ٱبل ابلتبليغ, كالكفر كسائر  –عليهم الصبلة كالسبلـ  -كىم  

األكل,  –عليهم الصبلة كالسبلـ  -ا٤بعاصى, كىذا ىو مذىب أىل ا٢بق. كٯبوز ُب حقهم 
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لية, كا٤برض, كمنو كا١بماع, كسائر األعراض البشرية الٍب التؤدم إىل نقص ُب مراتبهم الع

اإلغماء, كقيده البلقيِب كأبو حامد بغّب الطويل, فقد أغمي على رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُب مرضو 

األخّب كما ثبت ُب الصحيح, ٖببلؼ ا٤برض الذم فيو نقص, كا١بنوف قليلة ككثّبة, ألنو 

فرة. فيجوز على نقص, ككا١بنوف : ا١بذاـ, كالربص, كالعمي, كغّب ذلك من األمورا٤بن

ظواىرىم ما ٯبوز على البشر ٩با اليؤدم إىل نقص, كأما بواطنهم فمنزىة عن ذلك, متعلقة 

 َُِبرهبم.

إ٭با كاف ٱبيل إليو أنو كاف يفعل الشيئ كاليفعلو, ُب أمر النساء خصوصا كإتياف  

سواه, فبل ضرر فيما ٢بقو من السحر على أىلو, إذ كاف قد أخذ عنهن ابلسحر دكف ما 

 نبوتو.

كليس أتثّب السحر ُب أبداف األنبياء أبكثر من القتل, كالسم, كمل يكن ذلك دافعا  

لفضليتهم, كإ٭با ىو ابتبلء من هللا تعاىل. كأما فيما يتعلق ابلنبوة, فقد عسمو هللا تعاىل من 

 أف ٰبلقو الفساد.
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تخييل ا٤بنسوب إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تعلق ببعض أمور الدنيا أف ال –٩با تقدـ  –ظهر  

ال بشيئ من أمور الدين, فقد ثبت الدليل النقلي, كالعقلي, كالواقعي على عصمتو ُب التبليغ 

 عن هللا سبحانو كتعاىل.

ر من األمراض, كأمور الدنيا مل يبعث ملسو هيلع هللا ىلص ألجلها, فهو ُب ذلك عرضة ٤با يعَبل البش 

فغّب بعيد أف ٱبيل إليو ُب أمر من أمور الدنيا ما ال حقيقة لو, مع عصمتو عن مثل ذلك ُب 

 أمور الدين, كالوحي, كالتبليغ.

كلو يؤثر على الوحي كما يزعموف, فهل كاف عدائو نيامنا فلم أيخذكا عليو ُب فَبة  

, فكاف ٖببلؼ ما أخرب بو ! كىم الذ ين كانوا يَببصوف بو الدكائر, كما مرضو أنو قاؿ قوالن

( أىـٍ يػىقيوليوفى شىاًعره ِٗفىذىكًٌٍر فىمىا أىٍنتى بًًنٍعمىًت رىبًٌكى ًبكىاًىنو كىالى ٦بىٍنيوفو )قاؿ هللا تعاىل : 

 ُُِ(.ُّ( قيٍل تػىرىبَّصيوا فىًإيٌنً مىعىكيٍم ًمنى اٍلميتػىرىبًًٌصْبى )َّنػىتػىرىبَّصي بًًو رىٍيبى اٍلمىنيوًف )

, فكاف ٖببلؼ ما  كمل  ينقل عنو ملسو هيلع هللا ىلص ُب أثناء مرضو ُب خرب من األخبار أنو قاؿ قوالن

 أخرب بو.
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كإذا كاف التخييل ا٤بذكور قادحنا ُب رسالة خاًب النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما يزعموف, فقد أثبت  

 عليو السبلـ أحد أىل العـز من الرسل كما ُب قولو تعاىل : القرآف الكرًن التخييل ٤بوسى 

( فىأىٍكجىسى ُب ٔٔقىاؿى بىٍل أىٍلقيوا فىًإذىا ًحبىا٥بييٍم كىًعًصيػُّهيٍم ٱبيىيَّلي إًلىٍيًو ًمٍن ًسٍحرًًىٍم أىنػَّهىا تىٍسعىى )

ًيًنكى تػىٍلقىٍف مىا ٖٔ)( قػيٍلنىا الى ٚبىىٍف ًإنَّكى أىٍنتى اأٍلىٍعلىى ٕٔنػىٍفًسًو ًخيفىةن ميوسىى ) ( كىأىٍلًق مىا ُب ٲبى

ٍيدي سىاًحرو كىالى يػيٍفًلحي السَّاًحري حىٍيثي أىتىى ) ا قىاليوا ٗٔصىنػىعيوا ًإ٭بَّىا صىنػىعيوا كى ( فىأيٍلًقيى السَّحىرىةي سيجَّدن

 ُِِ(.َٕآمىنَّا ًبرىبًٌ ىىاريكفى كىميوسىى )

ىػػػػػ : ىذا ُب زمن  ُّّٔتوُب سنة قاؿ فضيلة الشيخ دمحم حبيب هللا الشنقيطي, ا٤ب 

ا٤برض ال يضر, كالعجب ٩بن يظن ىذا الذم كقع من ا٤برض بسبب السحر لرسوؿ هللا صلى 

هللا عليو كسلم  قادحنا ُب رسالتو مع ما ىو صريح ُب القرآف الكرًن ُب قصة موسى عليو 

 السبلـ مع سحرة فرعوف, حيث صار ٱبيل إليو من سحرىم أف عصيهم تسعى.

كمل يقل أحد من أىل العلم كال من أىل الذكاء أف ما خيل ٤بوسى عليو السبلـ أكال  

من سعي عصي السحرة قادح ُب رسالتو, بل كقوع مثل ىذا األنبياء علهم الصبلة كالسبلـ 

يزيد القوة اإلٲباف هبم, لكوف هللا تعاىل ينصرىم على أعدائهم, كٱبرؽ ٥بم العادة اب٤بعجزات 
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ذؿ السحرة سو الكفرة, كٯبعل العاقبة للمتقْب, كما ىو مبْب ُب آايت الكتاب الباىرة, كٱب

 ُِّا٤ببْب.

 ادلبو  الثاين :  ادلقارنة ابحليدث  الصويح

من جهة ا٤بقارنة مع ا٢بديث, يوجد ركاايت األخرل ٗبعُب كاحد عن ا٢بديث النيب  

احملدًٌثوف  كإماـ النسائى,  ا٤بسحر, كأما ا٢بديث الذم لو معُب كاحد يعِب كما ركم أئمة

 ُِْكالبخارم,  كمسلم, كأٞبد بن حنبل.

 سنن النسائىادلطلب األوؿ  :  

يَّافى يػىٍعًِب يىزًيدى عىٍن زىٍيًد  نَّادي ٍبني السَّرًمًٌ عىٍن أىيب ميعىاًكيىةى عىٍن اأٍلىٍعمىًش عىٍن اٍبًن حى ٍبًن أىٍرقىمى أىٍخبػىرىانى ىى

هي ًجرٍبًيلي قىاؿى : سىحىرى النَّيبَّ  منا فىأىاتى صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى رىجيله ًمٍن اٍليػىهيوًد فىاٍشتىكىى ًلذىًلكى أىايَّ

ا فىأىٍرسىلى رىسي  ا كىكىذى ا ُب بًٍئًر كىذى ـ فػىقىاؿى ًإفَّ رىجيبلن ًمٍن اٍليػىهيوًد سىحىرىؾى عىقىدى لىكى عيقىدن وؿي عىلىٍيًو السَّبلى

ـى رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىأى٭بَّىا اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي   عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىاٍستىٍخرىجيوىىا فىًجيءى هًبىا فػىقىا

 ُِٓ.نيًشطى ًمٍن ًعقىاؿو فىمىا ذىكىرى ذىًلكى ًلذىًلكى اٍليػىهيوًدمًٌ كىالى رىآهي ُب كىٍجًهًو قىطُّ 
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 صحيح البخارم ادلطلب الثاين  :

، عىٍن أىبًيًو، عىٍن عىاًئشىةى، رىًضيى  ، عىٍن ًىشىاـو ثػىنىا إًبٍػرىاًىيمي ٍبني ميوسىى، أىٍخبػىرىانى ًعيسىى ٍبني ييونيسى حىدَّ

، يػيقىاؿي لىوي لىبً  يدي ٍبني اَّللَّي عىنػٍهىا قىالىٍت: سىحىرى رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى رىجيله ًمٍن بىًِب زيرىٍيقو

مىا فػىعىلىوي، ألىٍعصىًم، حىٌبَّ كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ٱبيىيَّلي إًلىٍيًو أىنَّوي كىافى يػىٍفعىلي الشٍَّيءى كى ا

: " ايى عىائً  لىةو كىىيوى ًعٍنًدم، لىًكنَّوي دىعىا كىدىعىا، ٍبيَّ قىاؿى شىةي، حىٌبَّ ًإذىا كىافى ذىاتى يػىٍوـو أىٍك ذىاتى لىيػٍ

تيوي ًفيًو، أىاتىين رىجيبلىًف، فػىقىعىدى أىحىديٮبيىا ًعٍندى رىٍأًسي، كى  ا اٍستػىٍفتػىيػٍ اآلخىري أىشىعىٍرًت أىفَّ اَّللَّى أىفػٍتىاين ًفيمى

: مىٍن طىبَّوي؟ قى  ، قىاؿى : مىٍطبيوبه ، فػىقىاؿى أىحىديٮبيىا ًلصىاًحًبًو: مىا كىجىعي الرَّجيًل؟ فػىقىاؿى : ًعٍندى رًٍجلىيَّ اؿى

 : : ُب ميٍشطو كىميشىاطىةو، كىجيفًٌ طىٍلًع ٬بىٍلىةو ذىكىرو. قىاؿى : ُب أىمًٌ شىٍيءو؟ قىاؿى لىًبيدي ٍبني األىٍعصىًم، قىاؿى

ىىا رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  ُب انىسو ًمٍن أىٍصحى  : ُب بًٍئًر ذىٍركىافى " فىأىاتى ؟ قىاؿى ، ابًوً كىأىٍينى ىيوى

ا نػيقىاعىةي ا٢بًنَّاًء، أىٍك كىأىفَّ ريءيكسى ٬بىًٍلهىا ريءيكسي الشَّيىاًطْبً  : )ايى عىاًئشىةي، كىأىفَّ مىاءىىى « فىجىاءى فػىقىاؿى

 : : أىفىبلى اٍستىٍخرىٍجتىوي؟ قىاؿى : ايى رىسيوؿى اَّللًَّ يًو قىٍد عىافىاين اَّللَّي، فىكىرًٍىتي أىٍف أيثػىٌوًرى عىلىى النَّاًس فً »قػيٍلتي

 ُِٔشىرِّا( فىأىمىرى هًبىا فىديًفنىٍت.

 صحيح مسلمادلطلب الثال   : 
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ثػىنىا اٍبني ٭بيىٍّبو عىٍن ًىشىاـو عىٍن أىبًيًو عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت سىحىرى رىسيوؿى اَّللًَّ  ثػىنىا أىبيو كيرىٍيبو حىدَّ -حىدَّ

حىٌبَّ كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  -قىالىٍت  -يػيقىاؿي لىوي لىًبيدي ٍبني األىٍعصىًم  يػىهيوًدلّّ ًمٍن يػىهيوًد بىًُب زيرىٍيقو  -ملسو هيلع هللا ىلص

لىةو دىعىا رىسي  -ملسو هيلع هللا ىلص- وؿي ٱبيىيَّلي إًلىٍيًو أىنَّوي يػىٍفعىلي الشٍَّىءى كىمىا يػىٍفعىليوي حىٌبَّ ًإذىا كىافى ذىاتى يػىٍوـو أىٍك ذىاتى لىيػٍ

تيوي ًفيًو جىاءىىًن » ٍبيَّ دىعىا ٍبيَّ دىعىا ٍبيَّ قىاؿى  -ملسو هيلع هللا ىلص-اَّللًَّ  ا اٍستػىٍفتػىيػٍ ايى عىاًئشىةي أىشىعىٍرًت أىفَّ اَّللَّى أىفػٍتىاىًن ًفيمى

. فػىقىاؿى الًَّذل ًعٍندى رىٍأًسى لًلًَّذل ًعٍندى  رىجيبلىًف فػىقىعىدى أىحىديٮبيىا ًعٍندى رىٍأًسى كىاآلخىري ًعٍندى رًٍجلىىَّ

. قىاؿى مىٍن طىبَّوي قىاؿى رًٍجلى  ىَّ أىًك الًَّذل ًعٍندى رًٍجلىىَّ لًلًَّذل ًعٍندى رىٍأًسى مىا كىجىعي الرَّجيًل قىاؿى مىٍطبيوبه

لىًبيدي ٍبني األىٍعصىًم. قىاؿى ًَب أىلًٌ شىٍىءو قىاؿى ًَب ميٍشطو كىميشىاطىةو. قىاؿى كىجيبًٌ طىٍلعىًة ذىكىرو. قىاؿى فىأىٍينى 

 «.ًَب بًٍئًر ًذل أىٍركىافى ىيوى قىاؿى 

ىىا رىسيوؿي اَّللًَّ  ابًًو ٍبيَّ قىاؿى ) ايى عىاًئشىةي كىاَّللًَّ لىكىأىفَّ مىاءىىىا  -ملسو هيلع هللا ىلص-قىالىٍت فىأىاتى ًَب أيانىسو ًمٍن أىٍصحى

تىوي قىاؿى )الى نػيقىاعىةي ا٢ٍبًنَّاًء كىلىكىأىفَّ ٬بىٍلىهىا ريءيكسي الشَّيىاًطًْب(. قىالىٍت فػىقيٍلتي ايى   رىسيوؿى اَّللًَّ أىفىبلى أىٍحرىقػٍ

 ُِٕأىمَّا أىانى فػىقىٍد عىافىاىًن اَّللَّي كىكىرًٍىتي أىٍف أيًثّبى عىلىى النَّاًس شىرِّا فىأىمىٍرتي هًبىا فىديًفنىٍت(.

 مسند أٞبد بن حنبلادلطلب الثال   : 
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أيب ثنا إبراىيم بن خالد عن رابح عن معمر عن ىشاـ بن عركة عن حدثنا عبد هللا حدثِب 

أبيو عن عائشة قالت : لبث رسوؿ هللا صلى هللا عليو ك سلم ستة اشهر يرل انو أيٌب كال 

أيٌب فأاته ملكاف فجلس أحدٮبا عند رأسو كاآلخر عند رجليو فقاؿ أحدٮبا لآلخر ما ابلو 

عصم قاؿ فيم قاؿ ُب مشط كمشاطة ُب جف قاؿ مطبوب قاؿ من طبو قاؿ لبيد بن اال

طلعة ذكر ُب بئر ذركاف ٙبت رعوفة فاستيقظ النيب صلى هللا عليو ك سلم من نومو فقاؿ أم 

عائشة أمل ترين اف هللا أفتاين فيم استفتيتو فأتى البئر فأمر بو فاخرج فقاؿ ىذه البئر الٍب أريتها 

ها رؤكس الشياطْب فقالت عائشة لو انك كأهنا كهللا كاف ماءىا نقاعة ا٢بناء ككاف رؤكس ٬بل

 تعِب اف يتنشر قاؿ أما كهللا قد عافاين هللا كأان أكره اف أثّب على الناس منو شرا 

 ُِٖتعليق شعيب األرنؤكط : إسناده صحيح رجالو ثقات رجاؿ الشيخْب.

 

 

 والتارثخ ادلبو  الثال  : ادلقارنة ابلعقل

 قاؿ هللا تعاىل ُب القرآف الكرًن : 
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( كىًمٍن شىرًٌ ّ( كىًمٍن شىرًٌ غىاًسقو ًإذىا كىقىبى )ِ( ًمٍن شىرًٌ مىا خىلىقى )ُقيٍل أىعيوذي ًبرىبًٌ اٍلفىلىًق )

ًت ُب اٍلعيقىًد )  ُِٗ(.ٓ( كىًمٍن شىرًٌ حىاًسدو ًإذىا حىسىدى )ْالنػَّفَّااثى

 كقاؿ أيضا : 

( ْ( ًمٍن شىرًٌ اٍلوىٍسوىاًس ا٣بٍىنَّاًس )ّ( إًلىًو النَّاًس )ِ( مىًلًك النَّاًس )ُاًس )قيٍل أىعيوذي ًبرىبًٌ النَّ 

 َُّ(.ٔ( ًمنى ا١ٍبًنًَّة كىالنَّاًس )ٓالًَّذم يػيوىٍسًوسي ُب صيديكًر النَّاًس )

ا فإف أسباب نزكؿ ىااتف السوراتف يتعلق ٗبرض رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, حٌب أاته ملكاف كم 

 كىذا مقارنة ابلتاريخ. ُُّحكي ُب ا٢بديث,
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بعد ٔبوث على ىذا ا٢بديث, خٌلص الباحث على أف ا٢بديث األعلى ىو الفئة  

", تسبب أف ىذا ا٢بديث يضاؼ إىل الصحابة من سند زيد بن أرقم, مرقرؼا٢بديث "

 كليس بلفظ "قاؿ رسوؿ هللا".

 : عيدد الرواة ِف كل طبقة  الفصل الثامن

ألف ا٢بديث عن النيب "حيدث  ادلشهرر", إف ا٢بديث عن النيب ا٤بسحور كاف  

ا٤بسحور يوجد ُب كتاب أئمة ا٢بديث, كىي ُب كتاب سنن النسائى, صحيح البخارم, 

 صحيح مسلم, كمسند أٞبد بن حنبل. 

 

 

 

 

 

 : مجع رسم الحسنيد  الفصل التاسع
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 الباب اخلامس

 َرُسرُؿ اَّللِه ملسو هيلع هللا ىلص

 زَْثيُد ْبُن َأْرَقمَ 

 النهحَساِئى

 عروة بن الزبري

 

 ىشاـ

 

 عائشة

 

 ثَزِثيُد ْبُن َحيهافَ 

 ُسَلْيَماُف ْبُن ِمْهَراف

 عيحسى بن ثرنس َُّنرَْي  دمحم ْبُن َخازِـ

 

 معمر

 إبراىيم بن مرسى َىنهاُد ْبُن الحسهِريِّ  أَبُر ُكَرْثبٍ 

 

 رابح

 خباري محسلم إبراىيم بن خاليد

 

 عبيد هللا

 امحيد بن حنبل  
 



 اخلادتة

 الفصل األوؿ  : اإلستنباط

 كأما اإلستنباط من ىذا البحث ىو : 

 ادلبو  األوؿ : الحسور ِف منظرر القرأف

أف السحر ىو موجود قبل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كبعده, مثل ُب زمن موسى عليو السبلـ  

 مع فرعوف.

 ك السحر لو حقيقة, يقسم إىل ثبلثة أقساـ : 

سحر يؤثر من تلقاء نفسو دكف اإلستعانة ابإلنساف, أك أية مواد حيوانية األوؿ  : 

باتية أك ٝبادية, أك استعماؿ ا٢بركؼ كاألرقاـ كاألجراـ السماكية, كىو ما يصدر عن أك ن

 الشيطاف أك أحد أعوانو, كىو أقول أنواع السحر.

سحر يقـو بو الساحر ٗبساعدة األركاح الشريرة, كىو أضعف من األكؿ, الثاين : 

  ؿ مفعولو.كمفعولو اليدـك إال إذا تكرر عملو, كمن السهل عبلجو كإبطا
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سحر يستعْب فيو الساحر بقوة ا٢بركؼ ا٥بجائية كاألعداد الكواكب الثال  : 

  كاألجراـ السماكية, كىو أصعب أنواع السحر, كيستلـز ا٢بيطة كا٢بذر, كٯبهلو أكثر الناس.

  ادلبو  الثاين  : درجة احليدث  عن النيب ادلحسورر ِف سنن النحسائى

 كأما درجة ا٢بديث عن النيب ا٤بسحور ُب سنن النسائى ىو :

كإذا نرل من سند ا٢بديث عن النيب ا٤بسحور ُب سنن النسائى, كلهم ثقة, كلكن  

, كىو األعمش. إذف, درجة السند ا٢بديث عن النيب ا٤بسحور ُب ادليدلسيوجد من أحدىم 

 ضعيف الحسنيد".سنن النسائى ىو "

نرل من مًب ا٢بديث عن النيب ا٤بسحور ُب سنن النسائى فبل أبس بو, كمًب كإذا   

 ا٢بديث يوجد ُب صحيح البخارم, كمسلم, كمسند أٞبد بن حنبل.

 "حيدث  احلحسن لغريه".إذف, درجة ا٢بديث عن النيب ا٤بسحور ُب سنن النسائى ىو  

 ادلبو  الثال   : كيف سور النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من البشر, كأنو أفضل ا٣بلق على اإلطبلؽ. كأف نعلم أف ٯبب أف ك  

أشد الناس ببلءن االنبياء, ٍب األكلياء, ٍب األمثل فاألمثل, يبتلى الرجل على حسب دينو كما 

75 75 
75 



صح بو ا٣برب, كلذلك فيجوز أف يصيبو ما يصيب البشر من األمراض كاألسقاـ, كتعدم 

لمهم إايه كسائر البشر إىل أمثاؿ ذلك ٩با يتعلق ببعض أمور الدنيا الٍب مل ا٣بلق عليو, كظ

يبعث ألجلها, كال كانت الرسالة من أجلها, فغّب بعيدو أف يصاب ٗبرضو أك اعداءو عليو 

بسحر ك٫بوه ٱبيل إليو بسببو ُب أمر الدنيا ما ال حقيقة لو, كأف ٱبيل إليو أنو كطئ زكجاتو 

الثتجاوز ذلك إىل تلقي الرحي عن هللا إلصابة أك ا٤برض أك السحر كىو مل يطأىن, لكن ا

تعاىل, وال إىل البالغ عن ربو إىل العادلني لقياـ األدلة من الكتاب والحسنة وإمجاع سلف 

 األمة على عصمتو ملسو هيلع هللا ىلص ِف تلقي الرحي وبالغو, وسائر ما ثتعلق بشؤوف اليدثن.

 احاتاإلقت الفصل الثاين  : 

يرجو الباحث عسى هللا أف يرمنا ُب كل حاؿ كمكاف, كأف يربينا ابلقرآف كالسنة,  

كيرجو الباحث لكم أيها القارئوف أف تستفيدكا من ىذا البحث,  كال ينسى الباحث أف 

 ٰبضكم أيها القارئوف أف تتعلموا القرآف كالسنة ُب كل حاؿ.

كماؿ, فلذلك يرجو الباحث لكم كابألصٌح, أف ىذا البحث مل ٰبصل على كجو ال 

 أيها القارئوف, أف تقدموا اإلقَباحات كالتعليقات لتحصيل البحث على كجو الكماؿ.
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 ادلراجع

 

 القرآف الكرمي

 الحسنة النبرة

أستنبوؿ : دار سحنوف, الطبعة.  , مرسرعة الحسنة الكتب الحستة وشروحهاسنن النسائى, 

 .ـ ُِٗٗالثانية, 

حيدث  الحسور النبري بني حجة النقل وجيدؿ بن زكراي بن دمحم بن عبد هللا ٞبيدة, رضا 

 .ُٖٗٗقاىرة : دار الطباعة دمحمية, طبعة األكىل,  العقل,

حقوؽ الطبع ٧بفوظة للمؤٌلف, الطبعة , دراسات ِف مناىج احمليّدثنيدمحم علي فرحات, 

 .ُْٗٗاألكىل, 

بّبكت : ٝبيع , ب الكماؿ ِف أمساء الرجاؿهتذثٝباؿ الدين أيب ا٢بجاج يوسف ا٤بزم, 

 .ُِٗٗا٢بقوؽ ٧بفوظة, 

هتذثب ا٢بافظ أيب الفضل أٞبد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقبلين الشافعي, 

 التهذثب.

  .ََِٓالقاىرة : دار العقيدة, , من أعالـ الحسلفأٞبد فريد, 
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لبناف : دار ا٤بنهاج, , سبك التْب ِف نظم أحكاـ الحسوردمحم عبد الرٞبن مشيلة األىدؿ, 

ََِٕ. 

دفاع عن الحسنة ورده شبهات ادلحستشرقني والكّتاب ادلعاصرثن, دمحم بن دمحم أبو شهبة, 

 .ََِٕالقاىرة : مكتبة السنة, 

أستنبوؿ : دار سحنوف, مرسرعة الحسنة الكتب الحستة وشروحها, صحيح البخارم, 

ُِٗٗ. 

 .ُِٗٗأستنبوؿ : دار سحنوف, عة الحسنة الكتب الحستة وشروحها, مرسر صحيح مسلم, 

 .َُٗٗمسند اإلماـ أٞبد بن حنبل, مدينة ا٤بنورة : دار الفكر, 

 .ََِٔماليزاي, , مناىج احمليّدثني سيوطي عبد ا٤بناس,

بّبكت لبناف : دار الفكر, أصرؿ احليدث  علرمو ومصطلوو, دمحم عجاج ا٣بتيب, 

ُٖٗٗ. 

بّبكت : ٝبيع ا٢بقوؽ ٧بفوظة لدار ا١بيل, كتاب أمساء ادليدلحسني, يوطي, جبلؿ الدين الس

ُِٗٗ. 

لبناف : دار الكتب العلمية,  –بّبكت التبيني األمساء ادليدلحسني, ابن العجمي الشافعي, 

ُٖٗٔ. 
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