إحياء أبويه صلى هللا عليه وسلم حتى آمنا به
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا  ،أما بعد:
يروي الصوفية في كتبهم حديثا يفيد بأن هللا سبحانه وتعالى  ،أحيا أبوي املصطفى صلى هللا
عليه وآله وسلم  ،فآمنا به ثم ماتا .وهذا الحديث ما نظن بمن أورده إل أنه سيق بدافع الحب
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،وقد جعلنا منهجنا في بحثنا قول رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم(( :من حدث عني بحديث ُيرى أنه كذب  ،فهوأحد الكاذبين)) [مسلم] .وقوله ((كفى باملرء
ُ
ُ ُ ُ ُّ ن َ َ
اّلل فات ِب ُعو ِِ
كذبا أن يحدث بكل ما سمع)) [مسلم] .وقول ربنا عز وجل{ :قل ِإن كنتم ت ِحبو
ُ ُُ ُ
َُ ُ
ُيحبب ُكم َ ُ
اّلل غفور ر ِحيم} [آل عمران.]31:
اّلل ويغ ِفرلكم ذنوبكم و
ِ
ولكن الصوفية ولألسف لم يستطيعوا أن يثبتوا هذا الحديث وفق ما اصطلح عليه علماء
الحديث  ،فأخذ بعضهم يدعم صحة الحديث بإِشاده الشعرفقال:
فأحيا َأم ُه  ،وكذا أباه

إليمان به فضال لطيفا

فصدق  ،فاإلله بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا
ِ
وقال:
أيقنت أن أبا الرسول وأمـه

أحياهما الرب القدير الباري

حتى له شهدا بصدق رسالـة صدق فتلـك كرامة املخـتار
هذا الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاري

فرد عليه أحد الظرفاء:
يا جاهال أعمى التعصب قلبه أترد وحـ هللا باألشعـار
إن قال أهل الحق :أخرج مسلم فلمن ستسند منكراألخبار؟
الدين ليس تبدعـا وتنطعـا

بل اتباع سنة املختــار

وأخذ بعض الصوفية يدعم هذا الحديث بقواعد باطلة تهدم الدين والسنة  ،فقال
البيجوري صاحب الحاشية على جوهرة التوحيد(( :ولعل هذا الحديث ـ حديث إحياء والدي
النبي صلى هللا عليه وسلم وإيمانهما ثم موتهما ـ صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف)).
[الجوهرة.]30 :

وحديث إحياء أبوي املصطفى صلى هللا عليه وسلم نص العلماء على أنه باطل مكذوب.

قال الحافظ أبو الفضل بن ناصر"رحمه هللا"(( :هذا حديث موضوع)).
[املوضوعات 1 :ـ ]284
وقال ابن دحية "رحمه هللا" عن هذا الحديث :موضوع ُير ُّده القرآن العظيم واإلجماع .
[األسراراملرفوعة للقاري.]108 :
وقال الحافظ ابن كثير "رحمه هللا"(( :وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وذكر أن في إسناده
مجهولين إلى ابن أب الزناد عن عروة عن عائشة رض ي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم سأل ربه أن يحيى أبويه ،فأحياهما وآمنا به ،فإنه حديث منكرجدا.
وإن كان ممكنا بالنظرإلى قدرة هللا تعالى .لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه)).
البداية والنهاية لبن كثير[1ـ]239

وقال اإلمام ابن الجوزي "رحمه هللا"(( :هذا حديث موضوع بال شك  ،والذي وضعه قليل الفهم
 ،عديم العلم ؛ إذ لو كان له علم لعلم أن من مات كافرا ل ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة )).
[املوضوعات1:ـ]284

قلت :ومما يبين كذب هذا الحديث مخالفته لألحاديث الصحيحة التالية:

روى مسلم في صحيحه [976ـ2ـ ]671عن أب هريرة رض ي هللا عنه قال :زار ُّ
النبي صلى هللا عليه
وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله  ،فقال(( :استأذنت رب في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي ،
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي  ،فزوروا القبور فإنها تذكراملوت)) ورواه أبو داود []3234
 ،والنسائ [ ]2033وعنون عليه :باب زيارة قبراملشرك .وابن ماجه [ ]1572وعنون عليه :باب
ما جاء في زيارة قبور املشركين.
وقال اإلمام النووي رحمه هللا في شرح مسلم [7ـ:]48
فيه ـ أي من فقه الحديث ـ جواز زيارة املشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة ألنه إذا جازت
يا تهم بعد الوفاة فف الحياة أولى وقد قال هللا تعالى{ :وصاحب ُهما في ُّ
الدنيا مع ُروفا}.
زر
ِ
ِ
وفيه النهى عن الستغفار للكفار .اهـ

وروى مسلم أيضا في صحيحه [203ـ1ـ ]191وعنون عليه النووي ـ الذي وضع عناوين صحيح
مسلم ـ باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ول تناله شفاعة ول تنفعه قرابة املقربين.
عن أِس رض ي هللا عنه أن رجال قال :يا رسول هللا أين أب ؟ قال(( :في النار)) فلما قفا دعاه
فقال (( :إن أب وأباك في النار)).
قال اإلمام النووي رحمه هللا في شرح مسلم [3ـ:]74
فيه أن من مات على الكفر فهو في النارول تنفعه قرابة املقربين.
وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة األوثان فهو من أهل الناروليس
هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة فإن هؤلء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من األنبياء
صلوات هللا تعالى وسالمه عليهم .اهـ

وروى مسلم أيضا في صحيحه [517ـ 1ـ  ]82وعنون عليه اإلمام النووي :الدليل على أن من مات
على الكفرل ينفعه عمل.
عن عائشة رض ي هللا عنها قالت :قلت يا رسول هللا ابن جدعان  ،كان في الجاهلية يصل الرحم
ويطعم املسكين  ،فهل ذلك نافعه.؟ قال(( :ل ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم
الدين)).

قال اإلمام النووي رحمه هللا في شرح الحديث(( :ومعنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من
الصلة واإلطعام  ،ووجوه املكارم ل ينفعه في اآلخرة  ،لكونه كافرا)).اهـ

وفي الصحيحين(( :ملا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوجد عنده
أبا جهل بن هشام وعبد هللا بن أمية بن املغيرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألب طالب:
يا عم قل ل إله إل هللا كلمة أشهد لك بها عند هللا .فقال أبو جهل وعبد هللا بن أمية :يا أبا طالب
أترغب عن ملة عبد املطلب.؟ فلم يزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان
بتلك املقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم :هو على ملة عبد املطلب  ،وأبى أن يقول :ل إله
إل هللا)).
فقول أب جهل وعبد هللا بن أمية :يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد املطلب.؟ وقول أب طالب:
هو على ملة عبد املطلب .صريح في أن ملة عبد املطلب كانت نقيض اإليمان.

وقال اإلمام البيهق "رحمه هللا"(( :وكيف ل يكون أبواه وجده عليه الصالة والسالم بهذه
الصفة في اآلخرة وقد كانوا يعبدون الوثن  ،حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيس ى بن مريم عليه
السالم  ،وكفرهم ل يقدح في ِسبه عليه الصالة والسالم لن أنكحة الكفارصحيحة  ،أل تراهم
يسلمون مع زوجاتهم فال يلزمهم تجديد العقد ول مفارقتهن إذا كان مثله يجوز في اإلسالم ،
وباهلل التوفيق ))  .اهـ
دلئل النبوة للبيهق [1ـ]192
وقال اإلمام البيهق أيضا(( :وأبواه كانا مشركين بدليل  .....ثم روى حديث إن أب وأباك في النار
 .....وحديث استأذنت رب أن أستغفرألم )) .اهـ
السنن الكبرى للبيهق [7ـ.]190

وكذلك فعل اإلمام ابن الجوزي "رحمه هللا" عندما رد حديث إحياء والدي النبي صلى هللا عليه
وسلم  ،استشهد بحديث استأذنت رب أن أستغفرألم على كونها غيرمؤمنة.
[املوضوعات1:ـ]284

وقال الحافظ ابن كثير"رحمه هللا"(( :وإخباره صلى هللا عليه وسلم عن أبويه وجده عبد املطلب
بأنهم من أهل النار ل ينافي الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة واألطفال
واملجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة ،كما بسطناه سندا ومتنا في تفسيرنا عند
قوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسول} فيكون منهم من يجيب ومنهم من ل يجيب.
فيكون هؤلء من جملة من ل يجيب فال منافاة .وهلل الحمد واملنة)) اهـ.
البداية والنهاية لبن كثير[1ـ]239

وقال األميرالصنعاِ اليماِ "رحمه هللا" في جواب له عن أبوي الرسول عليه الصالة والسالم:
(( َ
وأما الخوض في إسالم أبويه فخوض باطل  ،خارج عن الدلئل  ،ل يشتغل به عاقل  ،فضال
عن فاضل))
وعلى هذا الرابط تجدون فتوى اإلمام الصنعاِ "رحمه هللا" .تفضلوا بالضغط هنا لتحميل
الفتوى.

ونقل املال علي القاري في رسالته " أدلة معتقد أب حنيفة في أبوي الرسول عليه الصالة
والسالم" عن اإلمام أب حنيفة قوله(( :ووالدا رسول هللا ماتا على الكفر)).
ثم قال القاري :هذا رد على من قال بأن والدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على اإليمان.
وعلى هذا الرابط تجدون رسالة معتقد اإلمام أب حنيفة "رحمه هللا" في أبوي النبي صلى هللا
عليه وسلم .تفضلوا بالضغط هنا لتحميل الكتاب.

وقال اإلمام ابن الجوزي(( :ول يختلف املسلمون أن عبد املطلب مات كافرا ،وكان لرسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يومئذ ثمان سنين.
وأما عبد هللا فإنه مات ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم حمل ول خالف أنه مات كافرا ،وكذلك
آمنة ماتت ولرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ست سنين)).

[املوضوعات 1 :ـ ]283

قلت :بق أن تعلموا إخواِ أن من يقول بحياة والدي النبي صلى هللا عليه وسلم بعد وفاتهما
قد خرق قول من قدمنا من العلماء  ،وقد نقل في هذا إجماعا  ،قال اإلمام القرافي األصولي
املالك "رحمه هللا"(( :حكاية الخالف في أنه عليه الصالة والسالم كان ُمتعبدا قبل نبوته بشرع
من قبله يجب أن يكون مخصوصا بالفروع دون األصول  ،فإن قواعد العقائد كان الناس في
الجاهلية مكلفين بها إجماعا ،ولذلك اِعقد اإلجماع على أن موتاهم في النار يعذبون على
كفرهم  ،ولول التكليف ملا عذبوا  ،فهو عليه الصالة والسالم متعبد بشرع من قبله -بفتح الباء
 بمعنى مكلف ل مرية فيه ،إنما الخالف في الفروع خاصة  ،فعموم إطالق العلماء مخصوصباإلجماع)).اهـ
شرح تنقيح الفصول صفحة [.]297

وكذلك من يقول بحياة والدي النبي صلى هللا عليه وسلم بعد وفاتهما قد خرق أيضا أربعة علوم
شرعية:
أولها ـ علم مصطلح الحديث  ،حيث قدم الحديث الضعيف ـ في أحسن أحواله ـ على أحاديث
الصحيح الذي تلقتها األمة بالقبول.
ثانيها ـ علم أصول الفقه  ،حيث من بدهيات قواعده  ،حمل النص على ظاهره  ،بقوله صلى هللا
عليه وسلم(( :إن أب وأباك في النار)).
ثالثها ـ علم البالغة والبيان  ،حيث ل يحمل النص من الحقيقة إلى املجاز إل بوجود القرينة ،
وقد قال الصوفية :إن املقصود في قوله ((إن أب وأباك في النار)) أبا لهب.
رابعها ـ علم العقيدة  ،حيث من بديهيات علم العقيدة أن ل توبة بعد الغرغرة  ،لقوله صلى هللا
عليه وسلم(( :إن هللا عزوجل ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر)) رواه الترمذي وغيره .وأن ل رجعة
ُ
بعد املوت  ،لقوله تعالى{ :ح َتى ِإذا جاء أحد ُهم املوت قال ر ِب ار ِج ُعو ِن  .لع ِلي أعم ُل ص ِالحا ِفيما
ُ
ُ
ُ َ
تركت كال ِإ َنها ك ِلمة ُهو قا ِئلها و ِمن ور ِائ ِهم برزخ ِإلى يو ِم ُيبعثون}[.املؤمنون]100:

ورحم هللا السيد الجليل اإلمام الحسن املثنى بن الحسن بن علي رض ي هللا عنهما القائل:
أحبونا  ،فإن عصينا هللا فأبغ ُ
(( ُّ
ضونا  ،فلو كان هللا نافعا أحدا بقرابته من رسول هللا صلى هللا
ِ
ُ
عليه وسلم بغيرطاعة لنفع أباه وأ َمه)) كما في ترجمته في سيرأعالم النبالء للذهبي.
فانظروا كيف ُيذهب بالنصوص واألحاديث الصحيحة  ،وكيف ُيطعن بفهم العلماء املنضبطين
بالنصوص  ،جراء الِسياق وراء العاطفة ،وهللا املستعان.

