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ملخص البحث
���ض���وء ع��ل��ى امل����واط����ن ال�تي
ج����اء ه����ذا ال��ب��ح��ث ل��ي��س��لِّ��ط ال ُّ
َ
وق���ع فيها ال��نِّ��س��ي��ان م��ن ال َّ���رس���ول ص��ل��ى اهلل عليه وسلم
من خالل مجع األحاديث املتعلِّقة باملوضوع ودراستها
للخروج بصورٍة و ٍ
اضحة تساعدنا على فهم هذه احلاالت
واالس��ت��ف��ادة منها .وق��د كشف ه��ذا البحث ع��ن معاين
�بي
وص َ����وره ،مثَّ ت��ن��اول احل��دي��ث ع��ن شخص ال��نَّ ِّ
النِّسيان ُ
ٍ
ٍ
معصوم فيما يبلِّغ عن اهلل
كرسول
صلى اهلل عليه وسلم
سبحانه وتعاىل ،و ٍ
كإنسان يتشابه مع غريه من بين جنسه
يف صفات البشر مبا ال �يُْنقص قَ�� ْدره ومكانته كرسول.
َيضا الدِّالالت واحلِكم اليت ترتتَّب على
ض البحث أ ً
َ
وعَر َ
األمة منها.
البشري واستفادة َّ
َّبوي و ِّ
نسيانه ج يف جانبه الن ِّ

المقدمة
لقد شاءت حكمة اهلل أن يبعث إىل النَّاس ُرسالً من بين
جنسهم ،يبلِّغوهنم رساالته ،ويعلِّموهنم تطبيقها؛ لتقوم
الرسل من جنس البشر،
بذلك احلُ َّجة على العالَمني ،و ُّ
��ص��ف��ات البشريَّة،
يعرتيهم م��ا يعرتي ب�ني جنسهم م��ن ال ِّ
��ص��ف��ات ـ ل��ذل��ك ف َّ
���إن املشكلة
وال��نِّ��س��ي��ان إح���دى تلك ال ِّ
ال�تي انطلق منها ه��ذا البحث ه��ي :أ َّ
َن النسيان صفةٌ
مؤثِّرةٌ على تصرفات البشر ،وبالتايل تقلل من كفاءاهتم
العلمية والعملية ،فهل ينسحب هذا على َّ
الرسول حممد الكلمات المفتاحيَّة :ال��ن��س��ي��ان ،ال��ع��ص��م��ة ،ال��ب��ش��ريَّ��ة،
السهو ،دالالت.
ص��ل��ى اهلل عليه وس��ل��م وتبليغه ش��ع��ائ��ر ال ِّ���دي���ن ،وب��ال��ت��ايل َّ
دق َّادعاءات املستشرقني وأَتباعهم من عدم عصمة
ص ُ
تَ ْ
Abstract
النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم ،واليت ينبين عليها عدم
��دي��ن ،وه��ذا سيؤدي حتما إىل حصول شكوك This paper reviews oblivion cases have
حفظ ال َّ
ً
ٍ happened in HADITH. Many related HADITH
عند ضعفاء اإلميان والعو ِّام من النَّاس ،وتَو ِ ٍ
ارد أسئلة كثرية are collected and analyzed in order to understand
ُ
ح��ول ه��ذا األَم���ر ،لذلك ف���ِإ َّن ه��ذا البحث يهدف إىل it and consequently conclude oblivion issue
توضيح ماهية النسيان ،وأَيها يقع من النَّيب حممد صلى advantages and significance. However, in this
ُّ
ِّ
research oblivion definition and its derivatives
اهلل عليه وسلم ،وتفسري العالقة بني العصمة والنسيانare reviewed. Moreover, collected HADITH are ،
ومقارنة أَق��وال العلماء حول قضية نسيان الرسول حممد reviewed supposing that Prophet Mohammad is
ومناقشة األَدلَّة للوصول an ideal messenger of God’s Quotes as well as a
صلى اهلل عليه وسلم ،مع ِ
ِ
نقد
person who has a mutual properties with normal
وع ْرض احلِكم والدِّالالت منه.
إِىل القول َّ
الراجحَ ،
people. In addition, scientists’ guests regarding
وتظهر أَمهية البحث يف تسليط الضوء على بشرية الرسول oblivion issue are collected and analyzed so
حممد صلى اهلل عليه وسلم مع ضمان عصمته ،وبالتايل as to come out with optimum results. Finally,
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ٍ
حتصيل
ك��لِّ ٍّ��ي حب��ي��ث حي��ت��اج اإلن���س���ان الس�ترج��اع��ه��ا إىل
ايف واب���ن القيِّم
ج��دي ٍ��د ،وإىل ه���ذا ذه���ب ال َّ���راغ���ب وال���ق���ر ُّ
األول.
وغريهم كما يف التَّعريف َّ
وتُقارب نظرة العلم احلديث يف تعريفها ظاهرة النِّسيان
عرف
للمفاهيم َّ
السابقة لكن مبصطلحات ج��دي��دة ،فتُ ِّ
��ف ق��درة اإلن��س��ان على
النِّسيان ب��أَنَّ��ه« :ف��ق ُ��دا ُن أو ض ْ��ع ُ
اسرتجاع املعلومات أو ٍ
جزء منها عند احلاجة إليها ،واليت
سبق ترميزها وتشفريها بالدَّماغ يف أحد أقسام َّ
الذاكرة»
(كالتسكي)Al-Khyake، 2006( )1995 ،
ٍ
شت،
وقد صنَّف العلماء املعاصرون النِّسيان
تصنيفات ىَّ
منها تصنيفه حسب درجة غياب املعلومة عن َّ
الذاكرة،
وقسموه إىل قسمني:
َّ
األول :الغياب الكلِّ ُّي :وهو تالشي املعلومات امل ْدخلة
َّ
ُ
َّ
��ام،
إىل جهاز ال��ذاك��رة؛ مب��ا ي ِّ
���ؤدي إىل فقداهنا بشكل ت ٍّ
وي��ن��ت��ج ذل���ك ب��س��ب��ب :زوال اخل�ل�اي���ا ال�ت�ي ك��ان��ت خت��ت��زن
تعرض الدِّماغ
الس ِّن ،أو املرض ،أو ُّ
املعلومات َّإما لك ِرب ِّ
ٍ
لصدمة تؤثِّر فيه.
سمى الفشل يف االسرتجاع،
الثَّاين :الغياب املؤقَّت أو ما يُ َّ
وه��و :عدم ق��درة اإلنسان على اسرتجاع معلومة ما من
أي ج ٍ
��زء م��ن ال َّ��ذاك��رة لفرتة مؤقتة ق��د تقصر أَو تطول،
ٍّ
أسباب نفسيَّ ٍة ،أو جسديٍَّة ،أو تعليميَّةٍ
ٍ
ويرجع ذلك إىل
()Rajeh، 1968
واجلديد يف األمر ما كشفه العلم احلديث َّ
أن املعلومات
املختزنة يف ذاكرة اإلنسان املديدة ال تنمحي أبداً ،إالَّ إذا
ٍ
لصدمة أو ٍ
مرض جتعل خالياه واملختزنة
تعرض الدِّماغ
َّ
ُ
هبا هنائياً (.)Rajeh، 1968
اصطالحا بأنَّه:
وبناء على ه��ذا ميكن تعريف النِّسيان
ً
«انعدام قدرة اإلنسان على اسرتجاع املعلومات املختزنة
ٍ
ٍ
جديد
لتحصيل
يف احلافظة بصورة دائ��م ٍ��ة حبيث حيتاج
السرتجاعه ،أو مؤقَّ ٍتة ،حبيث حيتاج ٍ
لتنبيه ٍ
بسيط لتذكره».
املبحث الثَّاين :كمال اهلل تعاىل ونقص البشر
املطلب األول :تنزيه اهلل تعاىل عن صفة النسيان.
ال خ�لاف ب�ين العقالء أ َّ
َّصف بصفات
َن اهلل تعاىل مت ٌ
ومنزه جل جالله عن صفات
الكمال اليت ال نقص فيهاَّ ،
كالسنة والنَّوم وغري ذل��ك ،وت��واردت على ذلك
النَّقص ِّ
شواهد كثرية يف القرآن الكرمي ،من ذلك قول اهلل تعاىل:

حفظ ال��دي��ن ال���ذي أرس��ل��ه اهلل ت��ع��اىل ب��ه ،وب��ذل��ك يُغلق
الباب يف وجه املشككني من املستشرقني وأعداء الدين،
وتزول الشُّبهة من قلوب العوام وضعفاء اإلميان.
األول :تعريف النِّسيان
المبحث َّ
األول :تعريف النِّسيان لغةً.
المطلب َّ
ِ
النِّسيان :خالف ِّ
الذكر واحل ْفظ (AL-Gawhare،
 ، )1990واألصل يف النِّسيان عزوب الشَّيء عن النَّفس
بعد حضوره هلا ( ،)Ibn-Fares، 1999وذكر أهل
مادة (نسي) هلا عدَّة ٍ
اللُّغة َّ
معان منها :إغفال الشَّيء
أن َّ
حقيقي ،ومنه
( ،)Ibn-Fares، 1999وهذا املعىن
ٌّ
اش��تُ َّ��ق اس���م اإلن��س��ان مل��ا ف��ي��ه م��ن الغفلة(  (�Al-Fra
 ، )hedeويُقال للشيء املرتوك لتفاهته وحقارته نِ ْس ٌي
( ،)Al-Azharee، 2001وهذا املعىن أُطلق على
سبيل اجملازَّ ،
ألن ترك الشَّيء يرتتَّب عليه نسيانه ،فأُطلق
اسم امللزوم على اللاَّ زم (Al-Razee، Mfateeh
.)Al-Ghaib، 1981
ف��ع��ل��ى ه����ذا ي���ك���ون امل���ع�ن�ى ال��ل��غ��وي ل��ل��ن��س��ي��ان:
«عزوب الشيء عن النفس بعد استحضاره؛ إما لغفلة،
تعمد بسبب تفاهة وحقارة الشيء املرتوك».
أو ُّ
املطلب الثَّاين :تعريف النِّسيان اصطالحاً.
تعدَّدت آراء العلماء حول بيان ماهيَّة النِّسيان ،وظهر
الراغب بأنَّه:
ذلك جليًّا من خالل تعريفاهتم له ،فذكر َّ
���ش���يء م���ن ال��ق��ل��ب ب��ال��ك��لِّ��يَّ��ة حب��ي��ث حي��ت��اج إىل
«زوال ال َّ
حتصيل ٍ
ٍ
جديد» (Al-Ragheb Al-Asfhane،
 ،)1992بينما ع َّ��رف��ه اب���ن رج���ب ب���أنَّ���ه« :ع���دم ت ُّ
��ذك��ر
��ش��يء وق��ت احل��اج��ة إليه م��ع بقاء ص��ورت��ه يف القلب»
ال َّ
()Ibn Rajab، 2001
تلا ىلإ رظَّنلابو
اهركذ يتلا تافيرعَ ّ
ىلع عقي هَّنأ دجن نايسِّنلل ءاملعلا
:امه نيتروص
ٍ
بشكل
 .1نسيا ٌن تغيب فيه ص��ورة الشَّيء عن القلب
مؤقَّ ٍ
ت ،إالَّ أنهَّ ا تبقى حمفوظةً يف حافظة القلب ،وميكن
اسرتجاعها ُّ
بتذكر النَّاسي أو تذكريه ،وإىل هذا ذهب ابن
��اج واب��ن عاشور وغريهم
رج��ب واب��ن جنيم واب��ن أم�ير احل ِّ
كما يف التَّعريف الثَّاين.
ٍ
بشكل
 .2نسيا ٌن تنمحي فيه صورة الشَّيء من القلب
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أثرها عند تبليغ الرسول أم��ر رب��ه ،فكأنَّه يف ه��ذه احلالة
يؤدي
كل ما ِّ
يصري إىل طبيعة أخرى تتمثَّل بعصمته عن ِّ
إىل اإلخالل بالتَّبليغ وتعليم النَّاس ،لتصل الرسالة كاملةً
حجة اهلل على عباده ،وهذا
غري منقوصة ،وتقوم بذلك َّ
م��ا سيعرضه البحث ب��ش ٍ
��يء م��ن التَّفصيل يف املسألتني
القادمتني.
الرسول صلى اهلل عليه وسلم.
املسألة األوىل :بشريَّة َّ
َّ
حممداً صلى اهلل عليه وسلم كغريه من أنبياء
َّيب َّ
إن الن َّ
بالرسالة ،واختاره
بشر كسائر البشرَّ ،
شرفه اهلل تعاىل ِّ
اهللٌ ،
مهمة البالغ فقال تعاىل على لسان نبيِّه صلى اهلل
ألداء َّ
الرسل وم��ا أدري
عليه وسلم﴿ :ق��ل ما كنت بدعا من ُّ
يل﴾ (القرآن
ما يُفعل يب وال بكم إن أَتَّبع إال ما يوحى إِ َّ
الكرمي ،)9:26 ،وقال صلى اهلل عليه وسلم« :إِمَّنَ��ا أَنَا
��ش ٌ��ر ِم���ث��ْلُ�� ُك ْ��م» ( ،)Al-Bukhare، 1986يقول
بَ َ
��ارك
اب��ن ح��ج��ر« :وامل����راد أنَّ���ه صلى اهلل عليه وس��ل��م م��ش ٌ
للبشر يف أصل اخللقة» ()Ibn Hajar، 1959
َّ
الرسالة مل يع ِن انسالخه
وإن اختيار اهلل تعاىل له حلمل ِّ
صلى اهلل عليه وسلم من رتبته البشريَّة ،بل بقي واحداً
بكل ما تتطلَّبه
ظل طبيعته البشريَّة ِّ
من البشر ،يقوم يف ِّ
ح��ي��اة ال��نَّ��اس مب��ا ك��ان هل��م م��ن أع����ر ٍ
اف ع��ادل ٍ��ة ،وع ٍ
���ادات
أخالق ٍ
ٍ
فاضلة ،و ٍ
عالية ،يف حدود كماالته اإلنسانيَّة اليت
نشأ عليها جبلَّةً وتخََلُّقاً ،فلم يقع منه ما يُفسد الفطرة
النَّقيَّة ،أو يُغمط العقل اإلنساينَّ يف إدراك��ات��ه ومعارفه،
وخلُقاً
أو خيدش وجه الفضيلة ،فهو أكمل البشر خ ْلقاً ُ
(.)Al-Sadik, 1995
وك��ان��ت حياته صلى اهلل عليه وس��ل��م أك�بر دل��ي ٍ��ل على
ب��ش��ريَّ��ت��ه وإن��س��ان��يَّ��ت��ه ،ف��ه��و مي��ت��ل��ك امل��ش��اع��ر ال��ب��ش��ريَّ��ة من
الغضب ،وال��رض��ا ،وال��ف��رح ،واحل���زن ،دون أن ت��ؤثِّ��ر هذه
ُّبوة والتَّبليغ« ،فال يقول وال يفعل
ِّ
الصفات يف جانب الن َّ
يف حال غضبه ورضاه إالَّ صدقا وح ّقاً» (Al-Kade
 )Iyyad, 2002فيقول صلى اهلل عليه وسلم« :إِمَّنَا
ب
ب َك َما �يَ ْغ َ
ضى الْبَ َش ُرَ ،وأَ ْغ َ
ضى َك َما �يَْر َ
أَنَا بَ َشٌر ،أ َْر َ
ضُ
ضُ
الْبَ َشُر» ( .)Muslim, 1954ووجه االستدالل :أ َّ
َن
النيب صلى اهلل عليه وسلم أَق َّ���ر ببشريَّته اخلالصة وال�تي
يعرتيها ما يعرتي غريه من البشر.
ِ
وهو صلى اهلل عليه وسلم ال يعلم الغيب ،وال ما تُكنُّه

﴿ل��ي��س ك��م��ث��ل��ه ش����يء﴾ (ال���ق���رآن ال���ك���رمي،)11:25 ،
َيضا﴿ :ال تأخذه سنة وال نوم﴾ (القرآن الكرمي،
وقال أ ً
 ،)255:3ومن مجلة ما ورد من اآليات؛ تنزيه اهلل تعاىل
النسيان فقال تعاىل﴿ :وم��ا ك��ان رب��ك نسيًّا﴾ (القرآن
ال���ك���رمي ،) 64:16،وق����ال أي��ض��ا﴿ :ال ي��ض��ل ريب وال
ينسى﴾(القرآن الكرمي ،)52:16 ،لكن وردت بعض
اآلي���ات ال�تي أُض��ي��ف فيها النسيان إِىل اهلل ت��ع��اىل ،منها
ق��ول��ه ت��ع��اىل﴿ :ف��ال��ي��وم ننساهم ك��م��ا ن��س��وا ل��ق��اء يومهم
ه��ذا﴾ (ال��ق��رآن ال��ك��رمي ،)51:8 ،وقوله تعاىل﴿ :نسوا
اهلل فنسيهم﴾(القرآن الكرمي ،)67:10 ،فكيف ميكن
فهم هذه اآليات ،وما هي دالالت النسيان الواردة فيها،
بعد دراس��ة املواضع اخلمس اليت ورد فيها ذكر النسيان
منسوبا إىل اهلل ت��ع��اىل ت��ب�َّي�نَّ أَن امل���راد منها ال�ت�رك وليس
الذهول والغفلة ،يقول الراغب األَصفهاين“ :وقوله ﴿
فذوقوا مبا نسيتم لقاء يومكم هذا إِنا نسيناكم﴾ هو ما
كان سببه عن تعمد منهم وتركه على طريق االهانة ،وإذا
نسب ذلك إىل اهلل فهو تركه إياهم استهانة هبم وجمازاة ملا
تركوه ،قال ﴿فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا﴾
« (،)Al-Ragheb Al-Asfhane، 1992
��س��ع��دي“ :وه���ذا النسيان نسيان ت��رك ،أي :مبا
وق��ال ال َّ
أع��رض��ت��م ع��ن��ه ،وت��رك��ت��م ال��ع��م��ل ل���ه ،ت��رك��ن��اك��م ب��ال��ع��ذاب،
جزاء من جنس عملكم ،فكما نَ ِسيتُ ْم نُ ِسيتُ ْم” (Al-
 ، )sa’de, 2000فعُلِم لدى كل واحد أَن اهلل تعاىل
منزه عن مجيع صفات النَّقص واليت منها النسيان.
َّ
املطلب الثاين :النسيان صفة جبليَّة يف البشر.
شاءت حكمة اهلل تعاىل أ ْن يبعث إىل النَّاس ُرسالً من
أن ُف ِس ِهم ،يتِّصفون بصفاهتم ،ويُشبهوهنم يف طبائعهم،
سهل عليهم ال��تَّ��واص��ل معهم ،وتلقِّي ال ِّ��رس��ال��ة عنهم،
ليَ ُ
الرسول من البشر فإنِّه يطرأ عليه ما يقع على
وملَّا كان َّ
غريه من بين جنسه من األمور اجلبلِّيَّة ،والنِّسيان أحدها
 ،وه���و أم���ر ج��ب��لِّ ٌّ��ي يف أص���ل خلقة اإلن���س���ان ال يُعصم
�بي (Ibn Abd Al-
منه أح��� ٌد ،ن��ب��يّ��اً ك��ان أو غ�ير ن ٍّ
ت
 )bar، 1967لقوله قَ ...« :ونُ ِّ
آد ُم �فَنُ ِّسيَ ْ
��س َ��ي َ
ذُِّر�يَّتُهُ» قال الرتمذي« :حديث حسن صحيح» (Al-
.)Tirmithe، 1975
إالَّ َّ
أن هذه الطَّبائع البشريَّة واجلبالَّت اإلنسانيَّة يتوقَّف
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ِ
صم وهي مبعىن املْنع
صمة يف اللَّغة :اسم مصدر َع ْ
الع ْ
ص َمه الطَّعام أي منعه من اجلوع (Ibn
والوقاية ،يقالَ :ع َ
.)Sedah, 2000
أم�����ا يف االص�����ط��ل��اح :ف���ه���ي «ل���ط���ف م����ن اهلل ،ي��ف��ع��ل��ه
بالعبد؛ فيكون به معتصماً» (Abu Al-Hasan,
 ،)1980وقيل« :حفظ اهلل أنبياءه ورسله من النَّقائص،
وختصيصهم بالكماالت النَّفيسة ،والنُّصرة والثَّبات يف
السكينة» (.)Ibn Hajar, 1959
األمور ،وإنزال َّ
وتُستعمل العصمة مبعىن آخر وهو :أن حيفظ اهلل تعاىل
حت َّ
يتمكن من تبليغ شرع اهلل
رسوله من أذى النَّاس؛ ىَّ
( )Abu Al-Hasan, 1980لقوله تعاىل ﴿ :واهلل
يعصمك من الناس ﴾(.)67 :5 )Al-Quran
وملا كان األنبياء عليهم السالم هم أشرف النَّاس َخ ْلقاً
وخلُقاً ،فقد اصطفاهم اهلل تعاىل هلداية البشر ،وتزكية
ُ
تصلُح به أحواهلم يف دنياهم ،ليستعدُّون به
أنفسهم مبا ْ
حلياة أعلى من هذه احلياة الدُّنيا ،وال يَتِ ُّم هذا الغرض،
وال تتحقَّق هذه احلكمة ،إالَّ إذا كان هؤالء األنبياء أهالً
الشرائع
ألَ ْن يُقتدى هب��م يف أعماهلم وس�يرهت��م ،وال��ت��زام َّ
واآلداب ال�تي يُبلِّغوهنا ع��ن رهب���م ،وم��ن مثَّ ق��ال العلماء
بوجوب عصمة األنبياء من املعاصي وال َّ��رذائ��ل ،وك ُّ��ل ما
من شأنه أ ْن يعوق من قبول دعوهتم واتِّباعهم (Al-
)Al-Amede, 1981( )Ghazale, 1993
(Al-Razee, Ismat Al-Anbeya,
)1986
الرسل
ورس��ول اهلل َّ
حممد صلى اهلل عليه وسلم أش��رف ُّ
وأكرمهم على اهلل تعاىل ،أيَّ��ده بالعصمة كبقيَّة إخوانه
الرساالت وأكملها ،وقد
من ُّ
الرسل واألنبياء لتبليغ آخر ِّ
السنَّة على ذلك،
تضافرت النُّصوص واألدلَّة من القرآن و ُّ
منها قوله ت��ع��اىل﴿ :وم��ا ينطق ع��ن اهل��وى * إن ه��و إال
وحي يُوحى﴾( (.)4-3 ،53)Al-Quran
ٌ
ووجه االستداللَّ :
أن اهلل قد عصم نبيَّه صلى اهلل عليه
وسلم فيما يبلِّغ عنه ،فال ينطق إالَّ ح ّقاً( (�Al-Kha
.
)zen، 1994
الرسول صلى اهلل عليه وسلم على هذا املعىن كما
ويؤِّكد َّ
يف حديث طلحة س فيقول« :إِ َذا َحدَّ�ثْتُ ُك ْم َع ْن

ِ
للمتخاص َمينْ يف
��ص��دور ،إالَّ م��ا يبلِّغه اهلل ب��ه ،فقال
ال ُّ
امل�ي�راث كما يف ح��دي��ث ِّأم سلمة ق��ال صلى اهلل عليه
ِ
ض ُك ْم
ص ُم� ،فَلَ َع َّل �بَْع َ
وسلم «:إِمَّنَا أَنَا بَ َشٌرَ ،وإِنَّهُ يَأْتينيِ اخلَ ْ
ِ
ض ،فَأَح ِسب أَنَّه ص ِاد ٌق فَأَقْ ِ
ضي
أَ ْن يَ ُكو َن أَ�بْلَ َغ م ْن �بَْع ٍ ْ ُ ُ َ
ِ
ك» (.)Al-Bukhare, 1986
لَهُ بِ َذل َ
ووجه االستداللَّ :
َّيب صلى اهلل عليه وسلم يشري
أن الن ُّ
إىل أنَّه ال يدرك إلاَّ ظواهر األمور ،وهذا مقتضى الوضع
البشري ،فإذا تُرك على ما ُجبِ َل عليه من القضايا البشريَّة،
ِّ
ماوي ،طرأ عليه ما يطرأ على سائر
الس ِّ
ومل يؤيَّد بالوحي َّ
البشر ()Al-Zarkane, 1996
َّيب صلى اهلل عليه وسلم من
ومن مجلة ما يطرأ على الن ِّ
صفات البشر :النِّسيان لقوله صلى اهلل عليه وسلم« :إمنا
أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» (Al-Bukhare،
 ،)1986غري َّ
أن فريقاً من أهل العلم فرقوا بني نسيان
ال��ن�بي صلى اهلل عليه وس��ل��م ون��س��ي��ان البشر ف��ق��ال��واَّ :
إن
نسيانه صلى اهلل عليه وسلم سهو وانشغالَّ ،أما نسيان
باقي البشر فهو ذهول وغفلة( (�Al-Kadee Eyy
س َولمَْ
 )ad, 2002لقوله صلى اهلل عليه وسلم« :لمَْ أَنْ َ
ص ْر» (.)Al-Bukhare, 1986
�تُْق َ
ووج��ه االستداللَّ :
َّيب صلى اهلل عليه وسلم نفى
أن الن َّ
��ص�لاة ،ف َّ
���دل ذل��ك َّ
أن م��ا وقع
وق���وع النِّسيان منه يف ال َّ
���ص�ل�اة ما
م��ن��ه س��ه ٌ��و؛ ألنَّ���ه ك���ان ي��ُش��غ��ل��ه ع��ن ح��رك��ات ال َّ
يف ال��ص�لاةُ ،ش��غ�لاً هب��ا ال غفلة عنها (Al-Kadee
)Eyyad, 2002
وخالفهم مجهور العلماء فقالوا :إِ َّن النِّسيان الذي وقع
أي إنسان
مماثل لنسيان ِّ
من الن ِّ
َّيب صلى اهلل عليه وسلم ٌ
آخر ،إالَّ أنَّه يفرتق عن غريه يف َّ
أن نسيانه مل يكن على
سبيل التِّكرار ،مَّإنا على سبيل النُّدور ،ومل يكن يف أمور
التبليغ (( )Al-Shawkanee, 1999القاضي
عياض  )2002 ,لقوله صلى اهلل عليه وسلم« :إِمَّنَا أَنَا
بَ َشٌر ِم�ثْلُ ُك ْم أَنْ َسى َك َما �تَْن َس ْو َن» (Al-Bukhare،
)1986
ووج��ه االس��ت��داللَّ :
أقر
�بي صلى اهلل عليه وسلم َّ
أن ال��نَّ َّ
كأي بشر ينسى.
بوقوع النِّسيان منه شأنه ِّ
وسيأيت القول على الراجح يف مبحث مناقشة األَقوال.
الرسول صلى اهلل عليه وسلم.
املسألة الثانية :عصمة َّ
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أمور دينهم ،ووقوع النِّسيان يكون فيما عدا ذلك ،يقول
األمة فيما كان طريقه البالغ
القاضي عياض« :وأمجعت َّ
أنَّه معصوم فيه من ا ِإلخبار عن ٍ
شيء منها خبالف ما هو
ُ
به ،ال قصداً ،وال عمداً ،وال سهواً ،وال غلطاً» (Al-
)Kadee Eyyad, 2002
الرسول صلى
املبحث الثَّالث :ما جيري فيه النِّسيان من َّ
اهلل عليه وسلم.
تعدَّدت آراء العلماء حول إِمكانية وق��وع الِّنسيان من
اجع
َّ
الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،و َّ
السبب يف ذلك ر ٌ
إىل خالفهم حول ما يَدخل من أقواله وأفعاله صلى اهلل
عليه وسلم حت��ت دالل��ة املعجزة على التَّصديق (Al-
 ،)Zarkashee، 2000وظ���ه���ر ب���ن���اءً ع��ل��ى ه��ذا
اخلالف ثالثة آر ٍاء ر ٍ
ئيسة سيعرض هلا الباحث وألدلَّتها
مع املناقشة والترَّ جيح.
األول :مذاهب العلماء فيما يجري فيه
المطلب َّ
الرسول صلى اهلل عليه وسلم.
النسيان من َّ
األول :منع وق��وع النِّسيان منه صلى اهلل عليه
املذهب َّ
وسلم مطلقاً.
الرسول
ذهب مجاعة إىل القول مبنع وق��وع النِّسيان من َّ
صلى اهلل عليه وسلم مطلقاً يف أَحواله كلِّها؛ على اعتبار
َّ
��ل حتت دالل��ة املعجزة ،وه��م أبو
أن ما يصدر عنه داخ ٌ
وسي وغريهم (Al-
إسحاق اإلسفراييين وابن ِّ
العريب والطُّ ُّ
)Al-Eje, 1997( )Kade Iyyad, 2002
ويستدلِّون على قوهلم هذا مبجموعة من األدلَّة:
 1 .من الكتاب قوله تعاىل﴿ :لقد ك��ان لكم يف
رسول اهلل أُسوة حسنة﴾ ( ()21 ,33)Al-Quran
أن اآلية ُّ
ووجه االستداللَّ :
التأسي به،
تدل على حسن ِّ
لكل أفعاله وال مقيِّد هلا ،فلو جاز
وهي مطلقةٌ شاملةٌ ِّ
السهو جلاز إتِّباعه فيه
َّيب صلى اهلل عليه وسلم َّ
على الن ِّ
وهو مقطوع العدم (.)Makke, 1992
السنَّة :استدلُّوا مبجموعة أحاديث ُّ
تدل يف
2 .من ُّ
ظاهرها َّ
�بي صلى اهلل عليه وسلم نفى وق��وع��ه يف
أن ال��نَّ َّ
النِّسيان كقوله صلى اهلل عليه وسلم« :إنيِّ ال أَنْ َسى»
( ،)AL-Iraqee, 1995وإج��اب��ت��ه ع��ل��ى س���ؤال
ِ ِ
يت
ذي اليدين ملَّ��ا سأله ع��ن ال��ص�لاة :ي��ا نَ�ِب�يِ َّ اهلل ،أَنَس َ
���ص ْ���ر» (Al-
ت؟ �فَ���� َق َ
����ص َ����ر ْ
�����س َولمَْ �تُ��� ْق ُ
أ َْم قَ ُ
����ال« :لمَْ أَنْ َ

ِ
ِِ
ِ
ب َعلَى اللَّ ِه
اللَّه َشْيئاً فَ ُخ ُذوا به ،فَِإنيِّ لَ ْن أَ ْكذ َ
ل» ()Muslim, 1954
َعَّز َو َج َّ

القرطيب يف شرحه ب��اب «عصمة رس��ول اهلل
وق��د ب َّ��وب
ُّ
صلى اهلل عليه وسلم فيما يبلِّغه عن اهلل تعاىل» فقال:
َّيب صلى اهلل عليه
معلوم من حال الن ِّ
«معىن هذه الترَّ مجة ٌ
وسلم قطعاً بدليل املعجزة ،وذلك َّ
َّيب صلى اهلل عليه
أن الن َّ
وسلم ملا قال للنَّاس :أنا رس��ول اهلل إليكم ،أبلِّغكم ما
َّ
كل ما أُخربكم به
أرسلين به إليكم  ...وأن��ا ص ٌ
��ادق يف ِّ
عنه ،ويشهد يل على ذلك ما أيَّ��دين به من املعجزات.
مثَّ وقعت املعجزات مقرونةً بتحدِّيهَ ،علِ ْمنَا على القطع
والبتات استحالة اخلطأ والغلط عليه فيما بلَّغه عن اهلل»
(.)Al-Abbas، 1996
وملا حاولت قريش �ثَ��ْنيْ َ عبد اهلل بن عمرو م عن كتابة
َّ
َّيب صلى اهلل عليه وسلم باعتباره بشرًا
ن
ال
من
يسمعه
ما
ِّ
َّيب صلى اهلل عليه وسلم دعواهم
يصيب وخيطئَّ ،
رد الن ُّ
ه��ذه بعصمة اهلل له فيما يُبلِّ ُغ عنه ،فقال لعبد اهلل بن
ِ
ِِ
ِ
ِ
��ب� ،فَ َ��والَّ��ذي �نَْفسي بِ��يَ��ده َم��ا يخَ ْ ُ���ر ُج مْنهُ
عمرو م« :ا ْك��تُ ْ
وصحح
إِلاَّ َح ٌّ��ق» (َّ ،)Abu Dawood, 1997
إسناده احلاكم والعراقي ()Al-Hakem, 1990
(.)AL-Iraqee, 1995
َّيب صلى اهلل عليه
ووجه االستدالل :ملَّا تساوى كالم الن َّ
احلقَّ ،
دل ذلك على
الرضا والغضب يف قول ِّ
وسلم يف ِّ
عصمته م��ن ال َّ��زل��ل فيما يبلَّغ ع��ن اهلل Ibn Al-( I
.
)Jauze, 1997
وقد ذهب األستاذ أبو إسحاق اإلسفرائيين وابن العريب
والطوسي وغريهم ،إىل َّ
َّيب
أن العصمة تقضي منع وقوع الن ِّ
صلى اهلل عليه وسلم يف ك ِّ��ل م��ا م��ن شأنه تنفري النَّاس
َّاس
عنه؛ ىَّ
حت يستطيع تبليغ ِّ
الرسالة بقوة ،ويتقبَّلها الن ُ
ٍ
ٍ
وتصديق ،والقول بوقوع النِّسيان منه صلى اهلل عليه
بثقة
ِّ
وس��ل��م؛ يُ ِّ
ويشكل ث��غ��راً ينفذ من
شكك يف مصداقيَّته،
خالله املرتبِّصون للطَّعن يف دين اهلل تعاىل (Al-Eje,
.)Al-Kade Iyyad, 2002( )1997
ايل ،والقاضي عياض ،واإلمام
َّأما مجهور العلماء كالغز ِّ
ال�����رازي وغ�ي�ره���م ،ف��ذه��ب��وا إىل أنَّ����ه ال ت��ن��ايف ب�ين عصمة
ال َّ���رس���ول ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وس��ل��م ووق�����وع ال��نِّ��س��ي��ان م��ن��ه،
خيتص بتبليغ رسالة اهلل وتعليم النَّاس
فجانب العصمة
ُّ
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(.)Ibn Atiyah, 2001
وال َّ��دل��ي��ل على ج��واز وق��وع النِّسيان منه صلى اهلل عليه
وسلم ما يأيت:
1 .حديث أيب هريرة س َّ
أن رس��ول اهلل صلى اهلل
��ت ذُِّر�يَّ���تُ���هُ»
آد ُم �فَ��نُ ِّ
عليه وس��ل��م ق���الَ ...« :ونُ ِّ
��س��يَ ْ
���ي َ
���س َ
(.)Al-Tirmithe, 1975
•ووج��ه االس��ت��داللَّ :
أن النِّسيان صفة مالزمة لبين
نيب (Ibn
البشر ،وال يُعصم منه أحد نبيّاً كان أو غري ٍّ
.)Abd Al-bar, 1967
2 .حديث عبد اهلل بن مسعود س َّ
أن رس��ول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم قال« :إِمَّنَا أَنَا بَ َشٌر ِم�ثْلُ ُك ْم أَنْ َسى َك َما
ِ
يت فَ�� َذ ِّك ُ��رونيِ » (Al-Bukhare,
��س ْ��و َن ،فَ���ِإ َذا نَس ُ
�ت��َْن َ
.)1986
•ووج��ه االس��ت��داللَّ :
َّيب صلى اهلل عليه وسلم
أن الن َّ
كأي بشر ينسى وحيتاج إىل
أقر بوقوع النِّسيان منه شأنه ِّ
َّ
من ِّ
يذكره.
ول اللَّ ِه صلى
3 .حديث عائشة ل قالت :مَِس َع َر ُس ُ
اهلل عليه وسلم َر ُجلاً �يَْقَرأُ فيِ ُس َورٍة بِاللَّْي ِل� ،فََق َ
ال�« :يَْر مَحُهُ
ت أُنْ ِسي�تَُها من ُس َورِة
اهلل ،لََق ْد أَذْ َك َ��رنيِ َك َذا َوَك َذا آيَةً ُكْن ُ
َك َذا َوَك َذا» (.)Al-Bukhare, 1986
•ووج��ه االس��ت��داللَّ :
َّيب صلى اهلل عليه وسلم
أن الن َّ
جي��وز عليه النَّسيان فيما ق��د بلَّغه ،مثَّ يعود فيَت َذ َّكره أو
يُ ِّ
ذكره غريه.
4 .حديث أيب هريرة س َّ
أن ذا اليدين قال :يَا نَبيِ َّ
ِ ِ
ص ْر»،
ت؟ �فََق َ
صَر ْ
اهلل أَنَس َ
��س َولمَْ �تُْق َ
يت أ َْم قَ ُ
ال« :لمَْ أَنْ َ
ِ
«ص َد َق ذُو الْيَ َديْ ِ
ن »،
ول ِاهلل ،قَ َ
يت يَا َر ُس َ
قَالُوا :بَ ْل نَس َ
الَ :

صلَّى َرْك َع�تَينْ ِ ثمَُّ َسلَّ َم ،ثمَُّ َك�بََّر فَ َس َج َد
�فََق َام فَ َ
ِمثْل سج ِ
ود ِه أ َْو أَطْ َ��وَل ،ثمَُّ َرفَ َ��ع َرأْ َس��هُ َوَك�بََّر،
َ ُُ
ِ
ِ
ِ
ثمَُّ َو َ
ض َع مثْ َل ُس ُجوده أ َْو أَطْ َوَل ،ثمَُّ َرفَ َع َرأْ َسهُ
وَك�بََّر» ()Al-Bukhare, 1986
َ

•ووج���ه االس��ت��داللَّ :
أن الصحابة رض��ي اهلل عنهم
�بي صلى اهلل عليه وسلم بوقوعه يف النِّسيان
أخ�ب�روا ال��نَّ َّ
وأق َّ���ره���م ع��ل��ى ذل����ك ،ول���و ك���ان م��ع��ص��وم��اً ع��ن��ه ألخ�بره��م
بذلك.
السهو يف أقواله مطلقاً
وقال اجلمهور مبنع وقوع النِّسيان و َّ

 ،)Bukhare, 1986ويف رواي����ة « ُك ُّ ِ
����ل َذل َ
�����ك لمَْ
يَ ُك ْن» (.)Muslim, 1954
•ووج���ه االس��ت��داللَّ :
أن رس���ول اهلل صلى اهلل عليه
صرح بنفي النِّسيان عن نفسه على الظَّاهر واحلقيقة
وسلم َّ
(.)Al-Zarkane, 1996
3 .دليل عقلي (دليل التَّنفري) وهو َّ
أن النَّيب صلى
��ل ِّ
منف ٍر وداع إىل
اهلل عليه وس��ل��م جي��ب أن خي��ل��وا م��ن ك ِّ
عدم إتِّباعه ،ويشمل ذلك َّ
الذنب ،واخلطأ ،والنِّسيان،
واإلخالل باملروءات ،وسائر املنفرات النَّفسية واجلسمانيَّة
(.)Makke, 1992
َّيب صلى
وقد َّأول املانعون األحاديث الواردة يف سهو الن ِّ
اهلل عليه وسلم على قولني :األ ََّول ،أَنَّ��ه صلى اهلل عليه
تعمد ذلك ليقع النِّسيان فيه بالفعل (�Al-Zar
وسملم َّ
الصالة
 ،)kashee, 2000ال��ثَّ��اين :أَن النِّسيان يف َّ
السهوَّ ،
َّيب
جاء مبعىن َّ
ألن النِّسيان غفلة وذهول وآفة ،والن ِّ
��س��ه��و شغل،
صلى اهلل عليه وس��ل��م م��ن َّ��زه ع��ن ذل���ك ،وال َّ
�بي صلى اهلل عليه وس��ل��م يُشغِله ع��ن حركات
ف��ك��ان ال��نَّ ُّ
الصالةُ ،شغالً هبا ال غفلة عنها (Al-
الصالة ما يف َّ
َّ
.)Kade Iyyad, 2002
امل��ذه��ب ال��ثَّ��اين :ج���واز وق���وع ال��نِّ��س��ي��ان يف األف��ع��ال دون
األقوال.
البصري،
ذه��ب مجهور العلماء ك��أَيب احلسني
ِّ
وال��ق��اض��ي ع��ي��اض ،وال��غ��زايل ،وال َّ����رازي وغ�يره��م إىل ج��واز
وق����وع ال��نِّ��س��ي��ان م��ن ال َّ���رس���ول ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وس��ل��م يف
األف��ع��ال (Al-( )Al-Kade Iyyad, 2002
Al-Razee, Ismat( )Ghazale, 1993
)Al-Anbeya, 1986؛ ب��ل ذه��ب بعضهم إىل
وجود إمجاع عليه (،)Al-Shawkanee, 1999
لكنَّهم يشرتطون لذلك شرطني:
َّرعي،
أن يقع منه النِّسيان بعد ما يقع منه تبليغ احلكم الش ُّ
و َّأما قبل تبليغه فال جيوز عليه النِّسيان أصالً.
أَلاَّ
يستمر على نسيانه ،بل حيصل له تذكرةٌَّ ،إما بنفسه،
َّ
وإما بغريه (.)Ibn Hajar, 1959
َّ
َّيب صلى اهلل عليه
قال القاضي ابن عطيَّة« :ونسيان الن ِّ
معصوم ،ف��إذا بلَّغه
ممتنع فيما أ ُِم��ر بتبليغه إِذ هو
ٌ
وسلم ٌ
ِ
جائز على أ ْن َّ
يتذكر بعد ذلك»
َوُوع َ��ي عنه؛ فالنِّسيان ٌ
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ِ
ك لمَْ يَ ُك ْن» ()Muslim, 1954
« ُكلُّ َذل َ
•ووج��ه االس��ت��داللَّ :
َّيب صلى اهلل عليه وسلم
أن الن َّ
أخرب خبالف ما وقع منه ناسياً ،فدل ذلك على وقوع
النِّسيان يف أقواله العاديَّة.
َّيب صلى اهلل عليه وسلم« :إِمَّنَا أَنَا بَ َشٌر
2 .قول الن ِّ
ِ
ِ
يت فَ َذ ِّكُرونيِ » (Al-
م�ثْلُ ُك ْم أَنْ َسى َك َما �تَْن َس ْو َن ،فَِإ َذا نَس ُ
)Bukhare, 1986
•ووج��ه االس��ت��دالل :املماثلة تقتضي وق��وع النِّسيان
منه صلى اهلل عليه وسلم يف أقواله العاديَّة باعتباره بشراً
جيوز عليه ما جيوز عليهم ،شريطة أال يقدح يف حاله ،وأ ْن
يُنبَّه عليه (.)Al-Abbas, 1996
املطلب الثاين :مناقشة األقوال والرتجيح.
األقوال والترَّ جيح:
لكل منها،
بعد عرض األقوال يف املسألة مع األدلَّة ٍّ
الراجح.
للرأي َّ
نعرض ملناقشتها من أجل الوصول َّ
َّيب صلى اهلل عليه
مناقشة أدلَّ��ة ال َّ��رأي َّ
األول :عصمة الن َّ
وسلم من الوقوع يف النِّسيان مطلقاً.
1 .اس��ت��دالهل��م ب��ق��ول��ه ت��ع��اىل﴿ :ل��ق��د ك���ان ل��ك��م يف
رس����ول اهلل أُس����وة ح��س��ن��ة﴾ ( (،33)Al-Quran
بالتأسي به صلى اهلل
 ،)21يُ َّرد عليه بأنَّنا غري مأمورين ِّ
(السهو) ،بل بالوجه الذي
عليه وسلم يف جنس الفعل َّ
السهو (Al-( )Al-Tayeb, 1982
فعله بعد َّ
)Razee, Ismat Al-Anbeya, 1986
2 .ظ��واه��ر أح��ادي��ث ورد فيها َّ
�بي صلى اهلل
أن ال��نَّ َّ
ع��ل��ي��ه وس��ل��م ن��ف��ى وق����وع ال��نِّ��س��ي��ان م��ن��ه ف���ق���ال« :إنيِّ لاَ
��ل
��ص ْ��ر» ،وق���الُ « :ك ُّ
����س َولمَْ �ت��ُ ْق َ
أَنْ َ
���س���ى» وق���ال« :لمَْ أَنْ َ
ِ
��ك لمَْ يَ�� ُك ْ��ن»Al-( )AL-Iraqee، 1995( .
َذل َ
.)Bukhare, 1986
ويُ ُّرد هذا مبا يلي:
ِ
��ردود ألنَّ��ه ب�لاغ ،وال يوجد
��س��ى» م ٌ
حديث «إنيِّ لاَ أَنْ َ
ال�بر
َّصل وال
منقطع ،ذك��ر ذل��ك اب��ن عبد ِّ
ٌ
ل��ه إس��ن��اد مت ٌ
اقي (Al-( )Ibn Abd Al-bar, 1967
والعر ُّ
)Iraqee, 2000
الصحيح من َّ
َّيب صلى
خمالف ملا يف َّ
هذا احلديث ٌ
أن الن َّ
اهلل عليه وسلم أثبت وقوع النِّسيان منه لقوله <« :إِمَّنَا
ِ
ِ
يت فَ َذ ِّكُرونيِ »
أَنَا بَ َشٌر م�ثْلُ ُك ْم أَنْ َسى َك َما �تَْن َس ْو َن ،فَِإ َذا نَس ُ

( ، )Al-Kadee Eyyad, 2002واستدلِّوا على
ذلك مبجموعة من األدلَّة:
1 .قوله صلى اهلل عليه وسلم حني سأله أصحابه
��ول إِلاَّ
عن مزاحه معهم ومداعبته هل��م« :إِنيِّ لاَ أَقُ ُ
ح ّقاً» قال الرتمذي« :حديث حسن صحيح»Al-( .
َ
.)Tirmithe, 1975
َّيب صلى اهلل عليه وسلم
•ووج��ه االس��ت��دالل :أن الن َّ
معصوم يف أقواله كلِّها تبليغاً كانت أو غري ذلك.
ٌ
2 .ما جرى بني عمر بن اخلطَّاب س وبني ابن أيب
حقيق اليهودي عندما أجالهم عمر من خيرب ،واستدل
ف
�بي صلى اهلل عليه وس��ل��مَ « :كْي َ
على فعله بقول ال��نَّ ِّ
ك لَ�يْلَةً �بَْع َد
وص َ
ت ِم ْن َخْي�بََر �تَْع ُدو بِ َ
بِ َ
ك إِ َذا أ ْ
ُخ ِر ْج َ
ك �قَلُ ُ
اليهودي :كانت هذه هزيلةً من أيب الْ َق ِ
اس ِم،
لَ�يْلَ ٍة» ،فقال
ُّ
ُ َْ
��ت ي��ا َع ُ���د َّو ال��لَّ ِ��ه (Al-Bukhare,
ق��ال عمرَ :ك�� َذبْ َ
.)1986
•ووج��ه االس��ت��داللَّ :
أن عمر ب��ن اخل��طَّ��اب س نفى
َّيب صلى اهلل عليه وسلم ،فدل
صفة اهلزليَّة عن أقوال الن ِّ
كل أقواله.
ذلك ِص ْدقه يف ِّ
�بي صلى اهلل
3 .اتِّ��ف��اق املسلمني على تصديق ال��نَّ ِّ
عليه وسلم يف مجيع أحواله ،وتلقِّيه بالقبول ،والعمل دون
��ردد يف شيء منها ،وال استثبات عن حاله
توقُّف وال ت ُّ
عند ذل���ك ،ه��ل وق��ع يف س��ه�� ٍو أم ال (Al-Kadee
)Eyyad, 2002
املذهب الثالث :جواز وقوع النسيان يف أفعاله ج عموماً،
ويف أقواله العادية.
يتَّفق أصحاب هذا القول ـ وهم :الباقالينُّ ،والقاضي أيب
القرطيب مع
اآلمدي ،وأبو العبَّاس
ايل ،و
ُّ
يعلى َّ
الفراء ،والغز ُّ
ِّ
الرسول صلى اهلل
اجلمهور على جواز وقوع النِّسيان من َّ
عليه وسلم يف أفعاله ،إالَّ أنهَّ��م خالفوا اجلمهور ،فقالوا
جب��واز وق��وع النَّسيان من ال َّ��رس��ول صلى اهلل عليه وسلم
يف أق��وال��ه ال��ع��اديَّ��ةAl-Abbas، 1996) (Al-( .
Al-( )Al-Eje, 1997( )Ghzalee, 1998
)Mardawee, 2000
و َّ
استدل هذا الفريق لقوله باآليت:
1 .ق��ول ال��نَّ ِّ
���س َولمَْ
�بي صلى اهلل عليه وسلم «لمَْ أَنْ َ
���ص ْ���ر» ( ،)Al-Bukhare, 1986ويف رواي���ة
�تُ��� ْق َ
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َّيب
مناقشة أدلَّة الرأي الثَّاين :جواز وقوع النِّسيان من الن ِّ
صلى اهلل عليه وسلم يف األفعال دون األقوال.
َّ 1 .
الرأي بأحاديث دلَّت يف
استدل أصحاب هذا َّ
الرسول ج ،يف األفعال
ظاهرها على وقوع النِّسيان من َّ
دون األقوال.
إالَّ َّ
ردوا االستدالل
أن القائلني مبنع وقوع النسيان مطلقاً ُّ
بظاهر األحاديث مبا يلي:
َّ
َّيب صلى اهلل عليه وسلم ال يُ ُّ
عد نسياناً
إن ما وقع من الن ِّ
الصالة عن
السهو ،النشغاله ج مبا يف َّ
بل هو من باب َّ
جائز ال��وق��وع منه صلى اهلل عليه وسلم
حركاهتا ،وه��ذا ُ
()Al-Kade Iyyad, 2002التَّفريق بني نسيانه
ص��ل��ى اهلل عليه وس��ل��م ون��س��ي��ان ال��ب��ش��ر ،فنسيان البشر
حاصل بسبب وساوس الشَّيطانَّ ،أما هو صلى اهلل عليه
ٌ
وسلم ف�لا سلطان للشَّيطان عليه ،فيكون نسيانه من
الرمحن ()Babaweh, 1986
َّ
ويُ ُّرد على رد املانعني باآليت:
بالسهو حي��ت��اج لقرينة ت ُّ
 َّ���دل على
أن تَّ��أوي��ل النِّسيان َّ
افرتاض التَّفريق بينهما ،وليس مثَّة فرق يف اللَّغة على قول
مجهور العلماء.
_ َّ
�ب�ي ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وس��ل��م أث��ب��ت امل��م��اث��ل��ة يف
أن ال���نَّ َّ
النِّسيان بينه وبني غريه من دون تفريق لقوله صلى اهلل
عليه وسلم« :إِمَّنَ��ا أَنَا بَ َشٌر ِم�ثْلُ ُك ْم أَنْ َسى َك َما �تَْن َس ْو َن»
(.)Al-Bukhare. 1986
2 .استدالهلم بقول عمر بن اخلطَّاب س يُ ُّرد عليه:
َّ
السهو،
بأن نفيه س كان لصفة اهلزليَّة وليس النِّسيان أو َّ
َّ
��ك إِ َذا
��ف بِ َ
�بي صلى اهلل عليه وسلم « َك ْ��ي َ
ألن ق��ول ال��نَّ ِّ
ك لَ�يْلَةً �بَْع َد لَ�يْلَ ٍة»
وص َ
ت ِم ْن َخْي�بََر �تَْع ُدو بِ َ
أْ
ُخ ِر ْج َ
ك �قَلُ ُ
َّيب إال
من باب اإلخبار بالغيب ،وهذا ما ال يخُ رب به الن ُّ
وحي من اهلل تعاىل.
ح ّقاً ألنَّه ٌ
1 .اس��ت��دالهل��م ب���االتِّ���ف���اق جي���اب ع��ن��هَّ :
أن متابعة
َّيب صلى اهلل عليه وسلم ال
َّ
الصحابة رضي اهلل عنهم للن ِّ
متنع أن يقع منه نسيا ٌن يف أقواله العادية بدليل أنَّه أجاهبم
���ص ْ���ر» (Al-Bukhare,
�����س َولمَْ �تُ��� ْق َ
ن��اس��ي��اً «لمَْ أَنْ َ
.)1986
عوقو زاوج :ثلاَّ
ثلا يأرلا ةَّلدأ ةشقانم
يبَّنلا نم نايسِّنلا
هيلع هللا ىلص ِ ّ

()Al-Bukhare, 1986
ْص»
االس��ت��دالل بظاهر حديث أيب ه��ري��رة «لَ� ْم أَنْ� َ
�س َولَ � ْم تُق رُ ْ
( )Al-Bukhare, 1986ورواي���ة « ُك ُّ ِ
��ل َذل َ
���ك لمَْ
يَ ُك ْن» ( )Muslim, 1954ال يستقيمَّ ،
َّيب
ألن الن َّ
صلى اهلل عليه وس��ل��م أخ�بر ب��ذل��ك باعتبار م��ا ك��ان يف
اعتقاده بأنَّه أمتَّ صالته ،ومل ينس منها شيئاً ،فإنِّه إِنمَّ��ا
سلَّم من ركعتني العتقاده أَنَّه أَمتَّها (Al-Mazure,
.)1990
3 .دليل التَّنفري ،يُ ُّرد مبا قاله الغزايل بأنه «ال جيب
الرسل من مجيع ما ينفِّر ،فقد كانت احلرب
عندنا عصمة ُّ
حممد ج وبني الكفَّار ،وكان ذلك ينفِّر
َّيب َّ
سجاالً بني الن ِّ
ٍ
صم عنه»(  (�Al-Ma
قلوب قوم عن اإلمي��ان ،ومل �يُْع َ
.
)zure, 1990
مث َّ
إن النِّسيان يُعترب ِّ
منفراً إذا كثُر وقوعه من اإلنسان،
وبالنَّظر إىل حاالت النِّسيان اليت وقعت من الرسول ج
ط���وال حياته ف��إهن��ا قليلة ج���داً وب��ال��ت��ايل ال ميكن اعتبار
النِّسيان منفراً.
4 .تأويل األح��ادي��ث ال�تي ورد فيها وق��وع النِّسيان
بتعمده ،وت��ارة حبمل النِّسيان على
من الرسول ج ت��ارة ُّ
السهو.
معىن َّ
و�يَُرُّد على ذلك:
َّ
ليسن
َّيب صلى اهلل عليه وسلم لو َّ
تعمد النِّسيان َّ
أن الن َّ
ألخربهم بذلك ،ومل يقع ذلك منه بدليل أنَّ��ه ملا ُسئِل:
َّ
���الَ :وَم��ا َذ َاك؟» (Al-
��ص�لاة ،قَ َ
ث َش ْ���يءٌ فيِ ال َّ
َح َ����د َ
«أ َ
.)Bukhare, 1986
َّ
َّيب صلى اهلل عليه وسلم أثبت املماثلة يف النِّسيان
أن الن َّ
بينه وبني غريه من دون تفريق ()Ibn Hajar, 1959
لقوله صلى اهلل عليه وسلم« :إِمَّنَا أَنَا بَ َشٌر ِم�ثْلُ ُك ْم أَنْ َسى
َك َما �تَْن َس ْو َن» (.)Al-Bukhare, 1986
َّ
��ص�لاة يبطلها ،وال��ب��ي��ان بالقول
عمد النِّسيان يف ال َّ
أن تَ ُّ
ك��اف ،فال ض��رورة تلجئ إىل ذل��ك ،ه��ذا باإلضافة إىل
تعمد النِّسيان (Al-Zarkashee,
ع��دم معقوليَّة ُّ
.)2000
السهو والنِّسيان من حيث اللُّغة على
استبعاد الفرق بني َّ
رأي مجهور العلماء (Al-( )Al-Iraqee, 2000
.)Mardawee, 2000
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اهلل عليه وسلم َر ُجلاً �يَْقَرأُ فيِ ُس َورٍة بِاللَّْي ِل� ،فََق َ
ال�« :يَْر مَحُهُ
ت أُنْ ِسي�تَُها من ُس َورِة
اهلل ،لََق ْد أَذْ َك َ��رنيِ َك َذا َوَك�� َذا آيَةً ُكْن ُ
َك َذا َوَك َذا» ()Al-Bukhare, 1986
أن ظاهر احلديث ُّ
ووجه استدالهلمَّ :
يدل على نسيان
ال���نَّ�ب�ي ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وس��ل��م ل��ب��ع��ض آي ٍ
����ات م��ن ال��ق��رآن
ِّ
ال��ك��رمي ،ف َّ
��دل ذل��ك على وق��وع النِّسيان منه يف التَّبليغ،
وال����ذي ي�ترتَّ��ب عليه وج���ود خ��ل��ل يف ال��ق��رآن ون��ق��ص يف
.
أحكام اإلسالم وتشريعاته ()Ridwan, 1992
ويرد على املستشرقني باآليت:
ُّ
داللة احلديث تبينِّ َّ
َّيب صلى اهلل عليه وسلم قد بلَّغ
أن الن َّ
نفسر
مجيع ما أُوحي إليه ،وعلَّمه ألصحابه ،وإلاَّ كيف ِّ
حايب هلذه اآلي��ات ،ومن أين أتى هبا إن كان
ق��راءة َّ
الص ِّ
َّيب صلى اهلل عليه وسلم مل يبلِّغها
الن ُّ
(.)Abu-Layla, 2002
النِّسيان الوارد يف احلديث ميكن أن حيصل مع أي بشر،
الرسل واألنبياء ،مبا ال �يَُع ُّد قدحاً يف أمانتهم للتَّبليغ،
ىَّ
حت ُّ
فهم قد بلَّغوا األوامر،
وعصمتهم من إنقاص ِّ
الرساالتُ ،
وعلَّموا النَّاس الشَّعائر حىت حفظوها ووعوها ،فال حرج
إذن من أن تغيب معلومة ما عن ذهنه صلى اهلل عليه
وسلم مؤقَّتاً ،مث يتذكرها أو يُنبَّه عليها (Ridwan,
.)1992
تضافر النُّصوص القرآنيَّة على حفظ اهلل تعاىل لكتابه كما
يف قوله تعاىل﴿:إِنَّا حنن َّنزلنا ِّ
الذكر وإِن��ا له حلافظون﴾
(ال���ق���رآن ال���ك���رمي ،)9 ،15 :وق���د ج����اءت ب��ع��ض ه��ذه
َّيب صلى اهلل عليه وسلم بذلك ،ألنَّه
النُّصوص لتطمئن الن َّ
ك��ان يجُ هد نفسه بتكرار اآلي��ات ال�تي ك��ان يقرأها عليه
جربيل عليه ال��س�لام ح�َّت�ىَّ تثبت يف ص��دره (Amer,
 )2004كما يف حديث عبد اهلل بن عبَّاس ب قال:
« َك��ا َن النَّبيِ ُّ صلى اهلل عليه وسلم إِ َذا �نََ��زَل َعلَْي ِه الْ َو ْح ُي
ِِ ِ
���ف ُس�� ْف��يَ��ا ُن يُ�� ِري ُ��د أَ ْن يحَْ�� َف��ظَ��هُ -
ص َ
��س��انَ��هُ َ -وَو َ
َح َّ���رَك ب��ه ل َ
فَ���أَ�نْ َ���زَل اهلل ﴿ال حت��رك ب��ه لسانك لتعجل ب��ه﴾ (Al-
)Bukhare, 1986
[ (» )16 ،75)Al-Quran
ويف النَّتيجة يتبينَّ َّ
َّيب صلى
أن النَّسيان الذي وقع من الن ِّ
اهلل عليه وسلم  -يف امل َّ���رات القليلة – ال يتعارض مع
عصمته ،وال يُعترب مثلبةً أو منقصةً يف حقَّه صلى اهلل

.ةيداعلا لاوقألا يف ملسو
س
2 .استدالهلم بقوله صلى اهلل عليه وسلم «لمَْ أَنْ َ
ص ْر» يُ ُّرد عليه :أنَّه مل يقع منه نسيا ٌن يف القول،
َولمَْ �تُْق َ
��س» بأنَّه مل ينس
بل وق��ع يف الفعل وي َّ
��ؤول قوله «لمَْ أَن َ
الصالة.
صر َّ
التَّسليم ،ومل �تُْق َ
يوضح َّ
و�يَُرُّد عليهمَّ :
َّيب صلى اهلل
بأن ظاهر احلديث ِّ
أن الن َّ
عليه وسلم أجاب عن سؤال ذي اليدين مبا كان يعتقده،
الصالة ومل يقصرها ،ال أنَّ��ه نفى
بأنَّه مل ينس شيئاً من َّ
نسيان التَّسليم.
1 .استدالهلم ب َّ
��أن املماثلة تقتضي وق��وع النِّسيان
منه ج يف األقوال الدُّنيويَّة ،يُ ُّرد عليه من وجهني:
مل يَِرد يف أخباره وآثاره وسريته استدرا ُكه صلى اهلل عليه
قول قاله ،أو اعرتافه بوه ٍم يف ٍ
وسلم ٍ
لغلط يف ٍ
شيء أخرب
به ،ولو كان ذلك لنُ ِقل لنا (Al-Kadee Eyyad,
.)2002
َّ
أن اإلخبار خبالف احلقيقة عمداً أو غفلةً ممَّا يُنفِّر النَّاس
ع��ن ق��ائ��ل��ه ،وجيعلهم يسرتيبون م��ن أخ��ب��اره ،وال يثقون
ُّبوةَّ ،
ألن العمدة فيها
مبقاله ،وهذا مما يُ َّنزه عنه مقام الن َّ
قائمة على البالغ واإلعالم والتَّبيني وتصديق ما جاء به
النَّيب صلى اهلل عليه وسلم  ،وجتويز ش ٍ
��يء من النِّسيان
ِّ
ِّ
ك فيه (Al-Kade
ومشك
ذلك
يف
قادح
ال
و
األق
يف
ٌ
ٌ
)Iyyad, 2002
ترج��ح ب��ع��د ه���ذه امل��ن��اق��ش��ات َّ
أن ق���ول م��ن ذه��ب
إذن ي� َّ
َّيب صلى اهلل عليه وسلم
إىل جواز وقوع النِّسيان من الن ِّ
يف األف��ع��ال دون األق���وال هو ال َّ��راج��ح؛ لوضوح دالالت
األحاديث اليت استدلوا هبا على قوهلم مقابل أدلَّة األقوال
األخرى.
املطلب الثالث :مناقشة شبه املستشرقني املتعلِّقة بنسيان
النيب صلى اهلل عليه وسلم.
السابق َّ
األمة أمجعت على عصمة
أن َّ
تبينَّ يف املبحث َّ
َّيب صلى اهلل عليه وسلم فيما يبلِّغ عن ربه ،وانطالقاً من
الن ِّ
الرد على املستشرقني
هذا اإلمجاع املدعوم باألدلَّة ،ميكن َّ
من أمثال جرجس صال وبالشري الذين َّادعوا َّ
َّيب <
أن الن َّ
قد وقع منه النِّسيان يف مصدر التَّشريعات واألحكام أَال
وهو القرآن الكرمي ( ،)Ridwan, 1992مستدلِّني
ول اللَّ ِه صلى
على ذلك حبديث عائشة ل قالت :مَِس َع َر ُس ُ
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واحلكمة اإلهلية من ذل��ك َّ
��ص�لاة تتعدَّد
السهو يف ال َّ
أن َّ
ص�����وره؛ ل��ك��ث��رة ال��تَّ��ش��وي��ش ال����ذي ي��ع��رض ل��ل��م��ص��ل��ي من
الشَّيطان ،كما جاء يف حديث أَيب هريرة َّ
أن رسول اهلل
ِ
صلِّي
َح َد ُك ْم إِ َذا قَ َام يُ َ
صلى اهلل عليه وسلم قال« :إ َّن أ َ
ِ
صلَّى؟
س َعلَْيهَ :ح ىَّت لاَ يَ ْد ِري َك ْم َ
َجاءَهُ الشَّْي ِطَا ُن� ،فَلَبَّ َ
ِ
َح ُد ُك ْم �فَْليَ ْس ُج ْد َس ْج َد�تَينْ ِ َوُه َو َجالس»
فَِإ َذا َو َج َد َذل َ
كأَ
()Al-Bukhare, 1986
وبناء على ذلك ترتَّبت أحكام شرعيَّة على النِّسيان يف
الصالة وهي:
َّ
السهو ويكون يف احلاالت التَّالية:
1 .تشريع سجود َّ
الشَّك ،إذا َّ
شك يف صالته فلم يدر كم ركعة صلَّى ثالثاً
وتردد بني أن جيلس
السجود َّ
أم أربعاً ،أو رفع رأسه من ُّ
الركعة ال َّ��راب��ع��ة ،فإنه يأخذ
َّ
ويتشهد ،وب�ين أن يقوم إىل َّ
السهو يف هناية
باألقل ويبين على اليقني ،ويسجد سجود َّ
��ص�لا ة (Ibn Qu�( )Ibn Rushd, 2004
ال َّ
)Al-Nawawe, 1970( )dama, 2004
���دري س َّ
أن رس��ول اهلل صلى اهلل
حلديث أيب سعيد اخل ِّ
صلاَ تِِه� ،فَلَ ْم يَ ْد ِر
عليه وسلم قال« :إِ َذا َش َّ
َح ُد ُك ْم فيِ َ
كأَ
َّك ولْيَ نْ ِ
ب َعلَى َما
َك ْم َ
صلَّى �ثَلاَ ثًا أ َْم أ َْر�بًَعا� ،فَْليَطَْرِح الش َّ َ
اس�تَ�يَْق َن ،ثمَُّ يَ ْس ُج ُد َس ْج َد�تَينْ ِ �قَْب َل أَ ْن يُ َسلِّ َم ،فَِإ ْن َكا َن
ْ
ِ
َّ
صلَّى إِتمَْ ًاما لأِ َْربَ ٍع
ن
ا
ك
ن
إ
و
،
ه
ت
ص
ه
ل
ن
ع
ف
ش
ا
س
خ
ى
ل
ص
َ مَْ ً َ َ ْ َ َ ُ َ لاَ َ ُ َ ْ َ َ َ
َكا�نتَا �تر ِغيما لِلشَّيطَ ِ
ان» ()Muslim, 1954
َ َْ ً ْ
الصالة
الصالة ،سواء ترك ركناً مثَّ استدركه أثناء َّ
النَّقص يف َّ
أو بعدها ،أو ت��رك واج��ب��اً (Al-Merghenane،
Al-( )Ibn Rushd, 2004( )1996
 ،)Nawawe, 1970حلديث أيب هريرة س قال:
��ام إِلىَ
َ
صلَّى بِنَا النَّبيِ ُّ < الظُّ ْهَر َرْك َ��ع���تَ�ْيَنْ ِ  ،ثمَُّ َسلَّ َم ،ثمَُّ قَ َ
خشب ٍة فيِ م َقدِِّم الْمس ِج ِ
ض َع يَ َدهُ َعلَ�يَْها؛ َوفيِ الْ َق ْوِم
و
و
د
َ ْ ََ َ
َ ََ ُ
ٍِ
ٍ
ِّ
فهابَا أَ ْن يُ َكل َماهَُ ،و َخَر َج َسَر َعا ُن
�يَْوَمئذ أَبُو بَ ْكر َوعُ َمُرَ ،
ِ
َّاس� ،ف َقالُوا :قَصر ِ
ت َّ
الصالَةَُ ،وفيِ الْ َق ْوم َر ُج ٌل َكا َن النَّبيِ ُّ
الن ِ َ
َُ
ِ ِ
��ت أ َْم
< يَ�� ْدعُ��وهُ َذا الْ��يَ َ��ديْ�� ِن� ،فَ�� َق َ
��ال  :يَ��ا نَ�ِب�يِ َّ اهلل أَنَ��س��ي َ
ِ
يت
ت؟ �فََق َ
صَر ْ
ص ْر» ،قَالُوا :بَ ْل نَس َ
س َولمَْ �تَْق ُ
قَ ُ
ال« :لمَْ أَنْ َ
���ول ِ
صلَّى
اهلل قَ َ
يَ��ا َر ُس َ
��ام فَ َ
«ص َ���د َق ذُو الْ��يَ َ��ديْ�� ِن� ،ف��َ َق َ
���الَ :
رْكع�ت ِ ثمَُّ سلَّم ،ثمَُّ َك�بَّر فَسج َد ِمثْل سج ِ
ود ِه أ َْو أَطْ َوَل،
َ َ َينْ
َ ََ َ ُُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ض َع مثْ َل ُس ُجوده أ َْو أَطْ َوَل ،ثمَُّ َرفَ َع
ثمَُّ َرفَ َع َرأْ َسهُ َوَك�بََّر ،ثمَُّ َو َ
َرأْ َسهُ َوَك�بََّر» ( ، )Al-Bukhare, 1986وحديث

عليه وس��ل��م ،كما أنَّ���ه مل ي��ؤثِّ��ر على مسريته التبليغيَّة
ألوامر اهلل من حيث ضياع بعض التَّعاليم أو التَّكاليف،
أو سقوط ٍ
شيء من القرآن الكرميَّ ،
وإن وقوع النِّسيان منه
يف بعض احلاالت له دالالته وحكمه اليت يُستفاد منها،
كما سيأيت يف املبحث اآليت.
الرسول صلى اهلل عليه
املبحث ال َّ��راب��ع :دالالت نسيان َّ
وسلم.
الرسول صلى اهلل عليه وسلم
وقوع النِّسيان من َّ
ل��ه دالالت خمتلفة وذل��ك حسب احل��ال��ة ال�تي وق��ع فيها
ال��نِّ��س��ي��ان م��ن��ه ص��ل��ى اهلل عليه وس��ل��م  ،وب��ع��د االس��ت��ق��راء
لألحاديث ال�تي ورد فيها نسيانه صلى اهلل عليه وسلم
تبينَّ أنَّه وقع يف ثالث حاالت وهي:
األوىل :نسيانه يف تطبيق األف��ع��ال التبليغيَّة ،وه��ذا له
داللة تشريعيَّة.
الثَّانية :نسيانه موعد ليلة القدر ،وهذا له داللة حتفيزيَّة.
الثَّالثة :نسيان يف أحوال عاديَّة ،وهذا له داللة بشريَّة
وإنسانيَّة.
املطلب األول :داللة التَّشريع.
الرسول صلى اهلل عليه
�يَُع ُّد وقوع النِّسيان من َّ
وسلم يف تطبيق األفعال التبليغيَّة أمراً غايةً يف األمهيَّة؛ ملا
ٍ
جديدةٍ ،
ٍ
وبيان ملا حيتاج
ألحكام
يرتتَّب عليه من تشري ٍع
ال��نَّ��اس أن يفعلوه إذا ع��رض هل��م النِّسيان يف مثل تلك
وي عن
احلاالت بصورة الفعل والتَّطبيق ،وهذا معىن ما ُر َ
َّيب ج أنَّه قال :مَّ
َس َّن»( (�Ma
الن ِّ
«إنَا أَنْ َسى أ َْو أُنَ َّسى أل ُ
)lik، 2004
والتَّشريع هبذه ُّ
الصورة أوضح منه بالقول ،وأكثر رسوخاً
يف األذهان ،وأرفع لالحتمال (Ibn Al-Qayem،
.
)1994
وال يُ��ع ُّ��د ال��نِّ��س��ي��ان يف تطبيق األف��ع��ال مناقض
ل��ل��م��ع��ج��زة ،وال ق����ادح يف ال���نُّ���ب َّ���وةَّ ،
ألن غ��ل��ط��ات الفعل
وغ��ف�لات القلب م��ن مس��ات البشر كما ق��ال صلى اهلل
عليه وسلم« :إِمَّنَ��ا أَنَا بَ َشٌر ِم�ثْلُ ُك ْم أَنْ َسى َك َما �تَْن َس ْو َن»
(.)Al-Bukhare, 1986
وبعد البحث يف األح��ادي��ث النبوية ع��ن امل��واط��ن اليت
َّيب صلى اهلل عليه وسلم تبينَّ َّ
أن
وقع فيها َّ
السهو من الن ِّ
الصالة يف معظم احلاالت،
السهو منه اقتصر على َّ
وقوع َّ
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ِِ
ض َع
ُس ُجوده أ َْو أَطْ َوَل ،ثمَُّ َرفَ َع َرأْ َسهُ َوَك�بََّر ،ثمَُّ َو َ
ِمثْل سج ِ
ود ِه أ َْو أَطْ َ��وَل ،ثمَُّ َرفَ َ��ع َرأْ َس��هُ َوَك�بََّر»
َ ُُ

( .)Al-Bukhare, 1986وم���وض���ع ال��شَّ��اه��د:
َّ
َّيب صلى اهلل عليه وسلم قام وأت��ى خشبة يف قبلة
أن الن َّ
���ص�ل�اة ن��اس��ي��اً ،مث أك��م��ل نقص
امل��س��ج��د ،وت��ك��لَّ��م يف ال َّ
الصالة ومل يُعدها.
َّ
السهو ال يتعدَّد بل يتداخل ،مبعىن أ َّ
َن
3 .سجود َّ
الصالة يلزمه سجود سهو واحد فقط،
السهو يف َّ
تِكرار َّ
َّيب صلى اهلل عليه وسلم ملا صلَّى الظُّهر
وهذا ما فعله الن ُّ
َّ
ركعتني ،مثَّ قام إىل جذع النَّخلة ،مثَّ تكلَّم مع ذي اليدين
كما يف احلديث السابق.
السهو يتعلق حكمه باإلمام واملأمومني
4 .سجود َّ
معاً لفعله صلى اهلل عليه وسلم وصحابته ن معه (Al-
.)Iraqee، 2000
احلث على العمل.
احلض و ِّ
املطلب الثاين :داللة ِّ
خصها بأزمان
األمة أن َّ
من نعم اهلل اجلليلة على هذه َّ
الرمحات،
وأوقات عظيمة القدر ،رفيعة املنزلةَّ ،
تتنزل فيها َّ
وتتضاعف فيها األجور ،وتُستجاب فيها الدَّعوات ،ومن
هذه األزمان املباركة ليلة القدر ﴿ليلة القدر خري من أَلف
شهر﴾ (.]3، 101[ )Al-Quran
وألنهَّ ا هبذه امليِّزة العظيمة فقد شاءت إرادة اهلل
َّيب صلى اهلل عليه وسلم موعدها بعد أن كان
أ ْن يُنسي الن َّ
قد أُعلمها حلديث أيب سعيد اخلدري ا قالْ :اعتَ َك ْفنَا َم َع
ِ
ضا َن،
النَّبيِ ِّ صلى اهلل عليه وسلم الْ َع ْشَر األ َْو َس َط م ْن َرَم َ
فَخرج صبِ ِ
ين ،فَ َخطَ�بَنَاَ ،وقَ َ
يت لَ�يْلَةَ
ال« :إِنيِّ أُِر ُ
ََ َ َ َ
يحةَ ع ْشَر َ
ِ
الْ�� َق�� ْد ِر ثمَُّ أُنْسي�تَُها أ َْو نُ ِّسي�تَُها» (Al-Bukhare,
)1986
األول :املخاصمة اليت
وق��د ورد يف نسياهنا سببانَّ ،
َّيب صلى
وقعت بني رجلني حول أمر ما؛ ُ
فشغل هبما الن ُّ
اهلل عليه وسلم كما جاء يف رواية أيب سعيد ا َّ
أن رسول
ت ليِ لَ�يْلَةُ الْ َق ْد ِر،
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :أُبِينَ ْ
وإِنيِّ خرجت لأِ ُخبرِ ُكم بهِ ا ،فَجاء رجلاَ ِن يحَ �تق ِ
َّان َم َع ُه َما
َ َ َُ
َْ
َ ََ ْ ُ ْ َ ْ
الشَّْيطَا ُن �فَنُ ِّسي�تَُها» ()Muslim, 1954
والثاين :إيقاظه صلى اهلل عليه وسلم من نومه ،كما جاء
يف ح��دي��ث أيب ه��ري��رة ا أ َّ
����ول ال��لَّ ِ��ه صلى اهلل عليه
َن َر ُس َ
ض أ َْهلِي
وسلم قال« :أُِر ُ
يت لَ�يْلَةَ الْ َق ْد ِر ،ثمَُّ أَ�يَْقظَنيِ �بَْع ُ

ِ
ي س «أ َّ
ول اللَّ ِه صلى اهلل
َن َر ُس َ
َس ِد ِّ
عبد اللَّه بن بحَُ�يْنَةَ الأْ ْ
ِ
ِ
��وس� ،فَلَ َّما
��ام فيِ َ
عليه وسلم قَ َ
ص�َل�اَ ة الظُّ ْه ِرَ ،و َعلَْيه ُج��لُ ٌ
صلاَ تَهَُ ،س َج َد َس ْج َد�تَينْ ِ  ،فَ َك�بََّر فيِ ُك ِّل َس ْج َد ٍة َوُه َو
أَتمََّ َ
ِ
َّاس َم َعهُ َم َكا َن ما
س �قَْب َل أَ ْن يُ َسلِّ َمَ ،و َس َج َدهمَُا الن ُ
َجال ٌ
نَ ِسي من الجُْلُ ِ
وس» ()Al-Bukhare, 1986
َ
الصالة ،إذا زاد يف صالته قياماً ،أو قعوداً ،أو
الزيادة يف َّ
ِّ
حت فرغ منها فليس عليه إال
الزيادة ىَّ
سجوداً ،ومل يذكر ِّ
الصالة وجب
الزيادة يف أثناء َّ
السهو ،وإن ذكر ِّ
سجود َّ
السهو
عليه ُّ
الرجوع عنها وسجود َّ
(Al-Nawawe,( )Ibn Rushd, 2004
،)Al-Merghenane, 1996( )1970
حلديث عبد اللَّه بن مسعود –رضي اهلل عنه -أ َّ
َن النَّبيِ َّ
َّ ِ
صلى اهلل عليه وسلمُّ َّ َ ،
يل
صلى الظ ْهَر خمَْساً� ،فَلَ َّما َسل َم ق َ
ت
لَ��هُ :أَ ِزي َ��د فيِ الصَّلاَ ِة؟ قَ َ
صلَّْي َ
«وَم��ا َذ َاك؟» قَالُواَ :
��الَ :
���ج َ���د�تَ�ْي�نْ ِ » (Al-Bukhare,
���ج َ���د َس ْ
���س َ
مَخْ���س���اً« ،فَ َ
.)1986
��س��ه��و ج�بر م��ا ق��د يلحق
واحل��ك��م��ة م��ن تشريع س��ج��ود ال َّ
���ص�ل�اة م���ن زي�����ادة أو ن��ق��ص��انَّ ،أم����ا حم��لِّ��ه ف��ه��و م��وض��ع
ال َّ
خالف بني العلماء ،وليس هذا جمال حبثها هنا (Ibn
)Ibn Qudama, 2004( )Rushd, 2004
��ص�لاة باألفعال ال�تي ليست من
2 .ع��دم بطالن ال َّ
جنسها إذا وقعت سهواً خالهلا سواء قلَّت أم كثرت (ابن
دقيق العيد ،)،والدليل على ذل��ك حديث أيب هريرة
ص��لَّ��ى بِ��نَ��ا ال��نَّ�ِب�يِ ُّ ص��ل��ى اهلل عليه وسلم
س ق���الَ :

الظُّ ْهر رْك َع�تَينْ ِ  ،ثمَُّ َسلَّم ،ثمَُّ قَ َام إِلىَ َخ َشبَ ٍة فيِ
مقدِِّمَ الَْمس ِج ِد ووضعَ يده علَ�يها؛ وفيِ الْقومِ
ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َْ َ َ ْ
ٍِ
فهابَا أَ ْن يُ َكلِّ َماهُ،
�يَْوَمئذ أَبُو بَ ْك ٍر َوعُ َم ُر بَ ،
َّاس� ،ف َقالُوا :قَصر ِ
الصالَةُ،
ت َّ
َو َخَر َج َسَر َعا ُن الن ِ َ
َُ
َوفيِ الْ َق ْوِم َر ُج ٌل َكا َن النَّبيِ ُّ ج يَ ْدعُوهُ َذا الْيَ َديْ ِن،
ِ ِ
ال:
ت؟ �فََق َ
�فََق َ
صَر ْ
ال  :يَا نَبيِ َّ اهلل أَنَس َ
يت أ َْم قَ ُ
ِ
يت يَا
��ص ْ��ر» ،قَ��الُ��وا :بَ ْ��ل نَس َ
��س َولمَْ �ت��َ ْق ُ
«لمَْ أَنْ َِ
��ام
���ول اهلل قَ َ
َر ُس َ
«ص َ���د َق ذُو الْ��يَ َ��ديْ�� ِن� ،ف��ََق َ
���الَ :
صلَّى َرْك َع�تَينْ ِ ثمَُّ َسلَّ َم ،ثمَُّ َك�بََّر فَ َس َج َد ِمثْ َل
فَ َ
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األواخر ألنَّه أُخرب َّ
ألمته األخذ
فسن َّ
أن ليلة القدر فيها؛ َّ
ب��األَح��وط يف طلبها يف ه��ذه امل���دَّة ال��زم��ن��يَّ��ة ل��ئ�َّل�اَّ يفوهتم
فضلها وثواهبا» ()Ibn Batal, 2003
«و َع َسى أَ ْن يَ ُكو َن خَيرْ اً
قوله ج حني أُنسي ليلة القدرَ :
لَ ُك ْم» ()Al-Bukhare, 1986
ووج��ه االس��ت��داللَّ :
أن يف خفاء عينها م��ع م��ا فيها من
األج��ور العظيمة حتفيز على االجتهاد يف طلبها؛ وهذا
يستدعي قيام العشر األواخ���ر م��ن رم��ض��ان ،واالجتهاد
فتتحصل اخلرييَّة مبوافقة ليلة
فيها بكثري من الطَّاعات،
َّ
القدر ،ونيل ما فيها من مغفرة ورمحة من جهة ،وحتصيل
الكثري من الثَّواب على تلك الطاعات.
املطلب الثالث :الداللة اإلنسانيَّة أو البشريَّة.
ذك��رن��ا َّ
�بي حم��م��داً ج ال خيتلف ع��ن غريه
أن ال��ن َّ
من بين البشر إال باالصطفاء من اهلل لتبليغ شرعه ودعوة
ال��نَّ��اس إل��ي��ه ،ل��ذا فقد ي��ط��رأ عليه صلى اهلل عليه وسلم
ما يطرأ عليهم من بعض العوارض البشريَّة؛ لتؤِّك َد على
بشريَّته وإنسانيَّته ،والنِّسيان إح��دى تلك العوارض اليت
َّيب ج يف أحواله العاديَّة.
تطرأ على الن ِّ
ول��ي��س يف وق���وع النِّسيان منه صلى اهلل عليه وس��ل��م يف
األح���وال العاديَّة نقيصة له وال حمطَّة يف حقِّه؛ ألن��ه يف
أصل اخللقة البشريَّة ،وال يُعصم منه أحد نبيّاًكان أو غري
ت ذُِّر�يَّتُهُ»
آد ُم �فَنُ ِّسيَ ْ
نيب لقوله جَ ...« :ونُ ِّس َي َ
ٍّ
()Al-Tirmithe, 1975
املطلب الرابع :ضوابط وقواعد النسيان يف حق الرسول
حممد صلى اهلل عليه وسلم:
السابقة واالطالع على أَقوال
بناء على دراسة األَحاديث َّ
العلماء فيها استطاع الباحث استخالص عدَّة ضوابط يف
مسألة نسيان الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم وهي:
1 .أن يقع النِّسيان منه صلى اهلل عليه وسلم يف
األحوال العاديَّة ،ويكون تكرار وقوعه قليالً جداً ،وهذا
ما أشار إليه القاضي عياض بقوله« :و َّأما ما ليس طريقه
ال��ب�لاغ ،وال ب��ي��ان األح��ك��ام م��ن أف��ع��ال��ه ص��ل��ى اهلل عليه
السهو
وسلم ...فاألكثر من طبقات األمة على جواز َّ
فيه  ...ولكن ليس على سبيل التِّكرار ،وال االتصال ،بل
على سبيل الندور» ()Al-Kade Iyyad, 2002
َّ 2 .
يخُ���ل النِّسيان يف ه��ذه األح���وال بتبليغ،
أن ال ِّ

�فَنُ ِّسي�تَُها» ()Muslim, 1954
َّيب صلى اهلل عليه وسلم جائز،
ووقوع هذا النِّسيان من الن ِّ
إذ ليس هو بتبليغ حكم جيب العمل به ،بل َّ
إن إخفاء
وقتها وعدم تعيينه أبلغ يف احلكمة ،وأكمل يف حتصيل
«و َع َسى أَ ْن
املصلحة ،كما قال صلى اهلل عليه وسلمَ :
يَ ُكو َن خَيرْ اً لَ ُك ْم» (.)Al-Abbas, 1996
واحل��ك��م��ة اإلهل��يَّ��ة م��ن إخ��ف��اء وق���ت ليلة ال��ق��در
حث النَّاس على االجتهاد يف طلبها،
وعدم تعيينها هوُّ :
وال��ق��ي��ام هل��ا ب��ك��ث�ير م��ن ال��ع��م��ل يف س��ائ��ر ال��لَّ��ي��ايل؛ رج��اء
موافقتها ،والفوز بثواهبا ،ألنَّه لو عُيِّنت ليلة القدر ،وعُلِم
موعدها؛ التَّكل النَّاس على عملهم فيها فقط (Ibn
.)Batal, 2003
احلث
َّيب صلى اهلل عليه وسلم على ِّ
وقد عمل الن ُّ
والتَّشجيع للفوز ب��ث��واب ليلة ال��ق��در وذل���ك م��ن خالل
اآليت:
حتث على االجتهاد،
تتضمن معاين ُّ
استعماله عبارات َّ
وحت ِّ��ف��ز على العمل للفوز مب��ا يف ه��ذه الليلة م��ن أجر
عظيم مثل:
حتروها ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم«:تحَََّرْوا لَ�يْلَةَ ال َق ْد ِر
• ُّ
ِ ِ
��ض��ا َن» (Al-Bukhare,
الع ْش ِر األ ََواخ��� ِر م ْ��ن َرَم َ
فيِ َ
التحري :االجتهاد يف الطَّلب والعزم على
 ، )1986و ِّ
ختصيص الشيء بالفعل والقول (Ibn Al-Atheer,
)1979
��وه��ا فيِ الْ��� ِوتْ��� ِر ِم���نْ َ��ه��ا»
•اط��ل��ب��وه��ا ،ل��ق��ول��ه ج «فَ��اطْ��لُ��بُ َ
���ش���يء
( )Muslim, 1954وال���طَّ���ل���ب :اب���ت���غ���اء ال َّ
وال���ف���ح���ص ع���ن وج������وده ()Ibn-Fares, 1999
()Al-Ragheb Al-Asfhane, 1992
حتيَّنوها ،لقوله ج «تحَ �يَّنُوا لَ�يلَةَ الْ َق ْد ِر فيِ الْع ْش ِر الأْ َو ِ
اخ ِر»
َ ْ
َ
َ
��ش��يء يف
( ،)Muslim, 1954وال��تَّ��ح�ُّي�نُّ  :طلب ال َّ
حني خمتص به ( ،)Ibn Al-Jauze, 1997وهذا
حت ال يفوت وينقضي زمنه.
يستلزم االجتهاد يف طلبه ىَّ
اعتكافه يف العشر األواخر من رمضان؛ رجاء موافقة ليلة
ال��ق��در ،حلديث عائشة ك قالتَ « :ك���ا َن ال��نَّ�ِب�يِ ُّ ج ،إِ َذا
ِ
َحيَا لَ�يْلَهَُ ،وأَ�يَْق َظ أ َْهلَهُ» (Al-
َد َخ َل الْ َع ْشُر َش َّد م�ئَْزَرهُ َوأ ْ
)Muslim, 1954( )Bukhare, 1986
قال ابن بطَّال« :وإنمَّ��ا اعتكف رسول اهلل ج يف العشر
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اإلن��س��ان��ي��ة؛ ب��ل ه��ي باقية يف تصرفاته وسلوكياته ،وك��لٌّ
منهما (العصمة واإلنسانية) يتشاركان يف إجن��اح مهمة
ال��رس��ال��ة ،فالعصمة حتفظ ال��ن�بي عند تبليغه رس��ال��ة رب��ه،
واإلنسانية جتعله قريبا من الناس سهل القبول لديهم.
3 .املعلومات املختزنة يف ذاكرة اإلنسان ال تنمحي
أب����داً ،إالَّ إذا ت��ع��رض ال ِّ���دم���اغ ل��ص��دم��ة أو م���رض؛ جتعل
خالياه تتآكل؛ لذا فما على اإلنسان سور تنبيه وحتفيز
مركز احلفظ الستعادة أي معلومة حيتاجها.
َّيب ج معصوم عن النِّسيان فيما يبلِّغ عن اهلل
4 .الن ُّ
األمة.
سبحانه وتعاىل وهذا مما اتَّفقت عليه َّ
َّيب ج يف األفعال البالغيَّة
5 .يقع النِّسيان من الن ِّ
األمة،
اليت بلَّغها من قبل ،واستقرت ورسخت يف نفوس َّ
الراجح.
وال يقع منه يف األقوال مطلقاً على َّ
َّيب ج طوال
6 .حاالت النِّسيان اليت وقعت من الن ِّ
سين عمره قليلة جداً ،وطبيعته كانت عرضيَّة غري دائمة
ِّ
وال متكررة ،وهلذا ال يمُ كن اعتباره منقصة يف حقِّه ج أو
مدخالً للشُّبهات على رسالته.
7 .وقوع النسيان من النيب ج له دالالته املهمة اليت
تستفيد منها األمة وتستثمرها يف أداء العبادات بصورة
صحيحة ،كما حيفزها على استثمار األوقات من أَجل
ا ِإلجناز والتقدم حنو النجاح.
References
Al-Quran
Abu Al-Hasan, A. E. (1980). Makalat Alislamyeen . Germany: Dar franz.
Abu Dawood, S. A. (1997). Sunan Abu Dawood.
Beirut: Dar ibn Hazm.
Abu-Layla, M. M. (2002). The Holy Quran
from Orientalist perspective. Cairo: Publishing
for Universities.
Al-Abbas, A. O. (1996). Al-Mufhem . Beirut:
Dar Al-Kalim Al-Tayeb.
Al-Amede, A. A. (1981). Al-Ihkam fe usul Al-

وأَن ال ي��وق��ع يف معصية ،ب��ل ه��ي أَح����وال ع��ادي��ة ،كما
ن��س��ي أ ْن ي��أم��ر ع��ث��م��ان ب���ن ط��ل��ح��ة أن ي��غ��طِّ��ي ال��ق��رن�ين
املعلَّقني بالكعبة؛ ح�تى ال يُشغَل املصلون هبما ،فقال
ِ
ِ ِ
س
له« :إِنيِّ نَس ُ
يت أَ ْن ُ
آم َ��رَك ِأَ ْن تخَُ ِّمَر الْ َق ْر�نَينْ  ،فَإنَّهُ لَْي َ
ِ
فيِ
��ص��لِّ َ��ي»
��ل الْ ُ��م َ
����يءٌ يَ�� ْش��غَ ُ
�ي��َْن��بَ��غ��ي أَ ْن يَ�� ُك��و َن الْ���بَْ��ي��ت َش ْ
()Abu Dawood، 1997
قسم ماالً كان عنده؛ فخرج مسرعاً بعد
ونسي َّ
مرًة أن يُ ِّ
َّ
ت َوَراءَ النَّبيِ ِّ
صلَّْي ُ
الصالة ليقسمه حلديث عُ ْقبَةَ س قالَ :
ِ ِ
��س�� ِرع��اً� ،فَتَ َخطَّى
ج بِالْ َمدينَة الْ َ��ع ْ
��س��لَّ َ��م ،ثمَُّ قَ َ
��ام ُم ْ
��ص َ��ر ،فَ َ
ِ ِِ
َّاس إِلىَ �بَْع ِ
��اب الن ِ
َّاس ِم ْن
ض ُح َج ِر ن َسائه� ،ف��ََف�� ِز َ
ِرقَ َ
ع الن ُ
ِِ
��خ َ��ر َج َعلَْي ِه ْم� ،فَ َ���رأَى أَ�نَّ ُ��ه ْ��م َع ِجبُوا ِم ْ��ن ُس ْر َعتِ ِه
ُس ْر َعته ،فَ َ
ِ ِ ِ
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وأهم النتائج:
الخاتمةّ ،
توصل الباحث إىل النتائج اآلتية يف ختام الدراسة اليت
َّ
تبحث يف ظاهرة نسيان الرسول ومواضعها ودالاللتها
وأثرها على التشريع اإلسالمي ،وهي اآليت:
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