بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا وحبيبنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
أما بعد؛ فقد سألني بعض األحبة كتابة بحث يف حكم الصالة عىل رسول اهلل  عند النسيان وقد انترش عن
إنكار ذلك لضعف احلديث الوارد –وسيأيت .-فكتبت هذه الورقات
بعض أهل الفضل والعلم املعارصين
ُ
سائ ً
ال املوىل أن يرزقني فيها اإلخالص والصواب وأن ينفع هبا إنه سميع جميب.
حكم املسألة ينجيل إن شاء اهلل ببيان أربع مقدمات:

املقدمة األوىل :االستدالل بقول اهلل تعاىل ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ عىل مرشوعية ذكر اهلل عند نسيان يشء
مطلق ًا.
وممن رصح هبذا الفهم من اآلية غري واحد من املفرسين كالثعلبي والبغوي والزخمرشي والبيضاوي وابن كثري
واملاوردي والعز بن عبد السالم وأيب حيان والفخر الرازي والقرطبي وإلكيا اهلرايس واأللويس وابن
عجيبة وأيب السعود والشنقيطي والسعدي يف تفاسريهم ،ومن املحدثني والفقهاء الباجي يف املنتقى..
واآلية مما اختلف املفرسون يف تأويلها يف حيثيات عدة .فاخلالف من حيث تعلق اآلية بام قبلها وبام بعدها
تعيني املخاطب ،وهل يعم غري النبي ؟ ومن حيث املراد بالذكر ،ومن حيث
وعدم تعلقها ،ومن حيث
ُ
املراد بالنسيان .وليس اخلالف يف ذلك بمضعف للقول السابق .بل القول به من القوة بمكان.
قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف أضواء البيان (ِّ )16/4
ملخص ًا أبرز اخلالف يف تفسري اآلية(( :قوله
تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ  .يف هذه اآلية الكريمة قوالن معروفان لعلامء التفسري:
األول  :أن هذه اآلية الكريمة متعلقة بام قبلها ،واملعنى :أنك إن قلت سأفعل غدا كذا ونسيت أن تقول إن
شاء اهلل  ،ثم تذكرت بعد ذلك فقل إن شاء اهلل; أي :اذكر ربك معلقا عىل مشيئته ما تقول أنك ستفعله غدا

إذا تذكرت بعد النسيان ،وهذا القول هو الظاهر; ألنه يدل عليه قوله تعاىل قبله :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﭼ  ،وهو قول اجلمهور .وممن قال به ابن عباس واحلسن البرصي
وأبو العالية وغريهم .
القول الثاين :أن اآلية ال تعلق هلا بام قبلها .أن املعنى :إذا وقع منك النسيان ليشء فاذكر اهلل; ألن النسيان من
الشيطان ،كام قال تعاىل عن فتى موسى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ  ،وكقوله :ﭽ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﭼ  ،وقال تعاىل :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﭼ  .وذكر اهلل تعاىل يطرد الشيطان ،كام يدل لذلك قوله تعاىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ  ،وقوله تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ اآلية; أي :الوسواس عند الغفلة عن ذكر اهلل ،اخلناس :الذي
خينس ويتأخر صاغرا عند ذكر اهلل ،فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان.
وقال بعضهم  :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ  ،أي  :صل الصالة التي كنت ناسيا هلا عند ذكرك هلا ،كام قال
ِ
الصالة ل ِ ِذك ِْري} .وقول من قال ﭽ ﮩ ﮪ ﭼ  ،أي  :إذا غضبت  -ظاهر السقوط ).
تعاىل{:وأق ِم َّ
والعلة -التي أشار إليها الشيخ الشنقيطي ،وسبقه لذكرها احلافظ ابن كثري يف تفسريه ( ،)651/5من أن
النسيان من الشيطان ،والشيطان يطرد بالذكر؛ فالذكر يطرد النسيان -تعم أنواع الذكر مع تفاوهتا يف
املقصود من ذلك .واالستدالل هبذه العلة دليل ثان يضاف لالستدالل باآلية كام ال خيفى.
فيتقرر مما سبق االستدالل عىل مرشوعية ذكر اهلل عند طروء النسيان .
ويبقى أن داللة األمر -يف اآلية ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ  :-مطلقة غري مقيدة .
والقاعدة أن املطلق يبقى عىل إطالقه ،ويكون امتثاله بفعل أي فرد من أفراده .وإن كان لفظ اآلية مطلق ًا فنص
العالِـم عىل بعض أفراده من باب التمثيل والبيان ،ال من باب التقييد إال بدليل.

املقدمة الثانية :هي أن ذكر اهلل جنس ،له أنواع عدة؛ فمنه قراءة القرآن ،والتهليل والتكبري ،والتسبيح
والتحميد ،واالستغفار والدعاء .ومنه الصالة والسالم عىل رسول اهلل .
(وقد قيل إن الذكر رشع ًا :قول سيق لثناء أو دعاء .وقد يستعمل لكل قول يثاب قائله) قاله ابن عالن يف دليل
الفاحلني (.)224/7
قال اإلمام ابن القيم يف الباب اخلامس من كتابه جالء األفهام يف ذكر الفوائد والثمرات احلاصلة بالصالة عليه
 ص((( :)252التاسعة والثالثون :أهنا متضمنة لذكر اهلل تعاىل وشكره ومعرفة إنعامه عىل عبيده
بإرساله ،فاملصيل عليه  قد تضمنت صالته عليه ذكر اهلل وذكر رسوله وسؤاله أن جيزيه بصالته عليه ما
هو أهله كام عرفنا ر َّبنا وأسامءه وصفاته وهدانا إىل طريق مرضاته وعرفنا مالنا بعد الوصول اليه والقدوم
عليه...
األربعون :أن الصالة عليه من العبد هي دعاء .ودعاء العبد وسؤاله من ربه نوعان:
أحدمها :سؤاله حوائجه ومهامته وما ينوبه يف الليل والنهار فهذا دعاء وسؤال وإيثار ملحبوب العبد ومطلوبه .
والثاين :سؤاله أن يثني عىل خليله وحبيبه ويزيد يف ترشيفه وتكريمه وإيثاره ذكره ورفعه  .وال ريب أن اهلل
تعاىل حيب ذلك ورسوله حيبه .فاملصيل عليه قد رصف سؤاله ورغبته وطلبه إىل حماب اهلل ورسوله ،وآثر
ذلك عىل طلبه حوائجه وحمابه هو .بل كان هذا املطلوب من أحب األمور إليه وآثرها عنده ،فقد آثر ما حيبه
اهلل ورسوله عىل ما حيبه هو ،فقد آثر اهلل وحمابه عىل ما سواه)) ...
فالصالة عىل رسول اهلل  من أنواع الذكر ،ومشتملة عىل نوعيه :الثناء والدعاء.

املقدمة الثالثة :ورود أحاديث عدة يف طلب الصالة عىل رسول اهلل  عند النسيان طلب ًا للتذكر .
منها ما رواه احلافظ أبو موسى املديني من طريق حممد بن عتاب املروزي ،حدثنا سعدان بن عبدة أبو سعيد
املروزي ،حدثنا عبيد اهلل بن عبد اهلل العتكي ،أنبانا أنس بن مالك  قال :قال رسول اهلل ( :إذا نسيتم
شيئا فصلوا عيل تذكروه إن شاء اهلل) قال احلافظ أبو موسى :وقد ذكرناه من غري هذا الطريق يف كتاب
احلفظ والنسيان .
ذكره اإلمام ابن القيم يف جالء األفهام (. )222
والكالم عىل إسناده كام ييل:
حممد بن عتاب :إن كان هو أبا لبيد الرسخيس فقد وثقه ابن حبان يف الثقات ،وعده من احلفاظ املتقنني
(. )11/2
وسعدان بن عبدة القداحي" :غري معروف" قاله ابن عدي يف ترمجة عبيد اهلل العتكي يف الكامل (.)6122/4
ونقله عنه الذهبي يف امليزان (.)662/2
عبيد اهلل بن عبد اهلل أبو املنيب العتكي رأى أنس بن مالك  ،وأكثر روايته عن التابعني ،فيحتمل أن تكون
روايته عن أنس منقطعة ،لكن روايته ههنا بصيغة "أنبأ" وهي تدل عىل حتمله عنه -إن صح السند إليه. -
وهو خمتلف فيه .وأكثر األئمة عىل توثيقه .فنص عىل كونه "ثقة" اب ُن معني وعباس بن مصعب وأبو عبد اهلل
احلاكم .وقال أبو حاتم :صالح احلديث .وأنكر عىل البخاري إدخاله يف كتاب الضعفاء .وقال :حيول عنه.
وقال أبو داود :ليس به بأس .وووثقه النسائي مرة ،وضعفه أخرى .وقد أخرج له فيدل عىل أن تضعيفه له
ليس بمسقط .وقال ابن عدي :وهو عندي ال بأس به.
وضعفه غري واحد من أهل العلم ،فقال البخاري :عنده مناكري .وقال العقييل :ال يتابع عىل حديثه .وقال ابن
حبان :ينفرد عن الثقات باألشياء املقلوبات .وقال أبو أمحد احلاكم :ليس بالقوي عندهم .وقال البيهقي :ال
حيتج به .انظر ترمجته يف هتذيب الكامل ( ،)01/62وهتذيب التهذيب (.)21/4

وأوىل األقوال باعتبار ضوابط اجلرح والتعديل أنه صالح احلديث ،وليس به بأس ،وليس من الثقات املتقنني،
وبه ينتظم قول ابن معني وأيب حاتم وأيب داود وابن عدي وغريهم من األئمة املتقدمني واملتأخرين .وقد
الذهبي يف تاريخ اإلسالم معرضا عن األقوال األخرى فيه ،وأورده فيمن تكلم
اعتمد توثيق ابن معني له
ُّ
فيه وهو موثق .والركون لقول أكثر أهل العلم -وفيهم املتشدد كابن معني وأيب حاتم ،واملتوسط كأيب داود
وابن عدي -أوىل.
وما ذكر من أن عنده مناكري فهو بمعنى أنه ال يتابع عىل حديثه ،وليس ذاك تضعيفا من كل وجه لكل حديثه،
بل ينظر فيه حلال الراوي وشيخه واحلديث املعني كام هو معلوم .واحلديث الذي معنا حيتمل تفرده به
لكونه ليس أص ً
ال ومل خيالف الراوي فيه ما هو أوىل منه .إضافة لكون تضعيفه معارض ًا بقول األكثر.
ومما سبق فيظهر أن إسناد احلديث مع ما فيه من ضعف إال أن ضعفه حمتمل ،وليس شديد ًا .وقد نص احلافظ
أبو موسى املديني -فيام نقله عنه اإلمام ابن القيم -عىل رواية احلديث من غري هذا الطريق  .لكن مل يصلنا
كتا ُبه لألسف.
وجمرد حكاية اإلمام احلافظ وجود اإلسناد الشك أنه معترب ،فكم من إسناد اطلع عليه املتقدم من أهل العلم
وحكم بموجبه ،ومل يصل للمتأخر .وأقرب شاهد له علل اإلمام الدارقطني فيكثر أن ال نجد الطرق التي
يمليها اإلمام الدارقطني من حفظه يف املطبوع من الكتب .فاعتبار ذلك رضورة توجبها معرفة فضل علم
السلف عىل اخللف واملتقدم عىل املتأخر.
وللحديث شاهد عن عثامن بن أيب حرب؛ فقد روى ابن السني يف عمل اليوم والليلة ص ( )646ح ()201
حدثنا حممد بن محدان بن سفيان ،ثنا احلسني بن احلكم احلريي ،ثنا إسامعيل بن أبان ،عن الربيع بن بدر
السعدي شيخ من أهل البرصة ،عن عثامن بن أيب حرب الباهيل قال :قال رسول اهلل « :من أراد أن حيدث
بحديث فنسيه ،فليصل عيل؛ فإن يف صالته علـي خلف ًا من حديثه ،وعسى أن يذكره» وعزاه له املتقي
اهلندي يف كنز العامل (.)426/65

وإسناده ضعيف جد ًا فالربيع بن بدر التيميمي السعدي (ت670 :هـ) أكثر العلامء عىل أنه ضعيف جد ًا،
وبعضهم رصح أنه مرتوك .قال ابن معني" :ضعيف ليس بيشء" .وقال أبو حاتم" :ال يشتغل به ،وال
بروايته؛ فإنه ضعيف احلديث ،واهي احلديث" .ورصح بعدم كتابة حديثه أبو داود والنسائي .ونص عىل
تركه النسائي ويعقوب بن سفيان وابن خراش والدارقطني واألزدي وابن حجر .انظر هتذيب التهذيب
(.)647/2
ويالحظ من تاريخ وفاته ُب ْعد احتامل روايته عن الصحابة ،وهلذا تعلق بام سيأيت من الكالم عىل انقطاعه.
وعثامن بن أيب حرب املذكور يف اإلسناد حيتمل أنه عثامن بن حرب الباهيل -ويكون ذكر "أيب" يف االسم
ً
خطأ -قد عده الذهبي فيمن يروي عن التابعني ،ونقل عن البخاري أنه قال :جمهول .انظر ميزان االعتدال
()26/2
وقد أورد حديثه السخاوي يف القول البديع ص ( ،)427وسامه "عثامن بن أيب حرب" ،ونسب حديثه
للديلمي ،وضعف سنده ،ثم قال" :وقال -أي الديلمي -ليس عثامن صحابيا" فهو تأكيد لكونه املقصود
يف كالم البخاري والذهبي.
وقد أورد احلديث احلافظ ابن بشكوال يف كتاب القربة إىل رب العاملني بالصالة عىل سيد املرسيلني له ص
( )616ح ( )611لكن فيه عن أيب الطيب الوراق ،حدثنا محيد بن الربيع السعدي شيخ من أهل البرصة،
عن عثامن بن أيب حرب" .
ويغلب عىل الظن وقوع التصحيف يف قراءة املخطوط ،إذ مل أجد يف الرواة بعد البحث "أبو الطيب الوراق"
وال "محيد بن الربيع"  .ولعل الصواب هو ما يف إسناد ابن السني عن إسامعيل بن أبان الوراق ،ويكنى بأيب
إسحاق أو أيب إبراهيم ،عن الربيع بن بدر التميمي السعدي البرصي عن عثامن به.
ويؤيده أن السخاوي بعدما ذكر رواية الديلمي له والكالم عىل سنده قال" :وهو عند ابن بشكوال وأوله
":من هم بأمر فشاور فيه وفقه اهلل لرشد أمره ،ومن أراد أن حيدث "...فذكر مثله سواء"

وللحديث شاهد موقوف يقويه يف املعنى :أقصد أثر الصالة عىل رسول اهلل  يف التذكر وعدم النسيان .وهو
ما أخرجه ابن بشكوال  -فيام عزاه إليه السخاوي يف القول البديع ( ،)427وليس يف كتاب القربة املطبوع
 عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال" :من خاف عىل نفسه النسيان فليكثر الصالة عىل النبي  "وحكمالصالت والبِرش ص ( )15بالصحة عنه.
السخاوي عىل سنده باالنقطاع ،فيام حكم عليه الفريوزأبادي يف ِّ
فملخص بحث األحاديث واآلثار الواردة أهنا قد جاءت بأسانيد خمتلفة ،بعضها شديد الضعف :كحديث
عثامن بن حرب الباهيل .وبعضها أحسن حاالً :كحديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه .إضافة للخرب
املوقوف وهو منقطع أو صحيح .وهي مندرجة حتت أصل عام سبقت اإلشارة إليه يف املقدمة األوىل.
املقدمة الرابعة  :يف رعاية مذهب مجاعة من أهل العلم من العمل باحلديث الضعيف إن كان مندرجا حتت
أصل ،ومل يكن ضعفه شديد ًا.
قد نص اإلمامان النووي ومال عيل القاري عىل انعقاد اإلمجاع بجواز العمل باخلرب الضعيف يف الفضائل -
برشوط منها ما ُذكر.-
وسواء ُقبِل هذا اإلمجاع وحده يف املسألة أو مل يقبل؛ فإين أعرض ملذهب اإلمامني أيب حنيفة وأمحد يف عملهام
بالضعيف يف غري الفضائل ،وتقديمهام له عىل القياس والرأي. .
قال اإلمام أبو حنيفة :اخلرب الضعيف عن رسول اهلل  أوىل من القياس.
وقال اإلمام ابن حزم :مجيع احلنفية جممعون عىل أن مذهب أيب حنيفة أن ضعيف احلديث عنده أوىل من
الرأي.
وقال اإلمام مال عيل القاري يف املرقاة :إن مذهبهم القوي تقديم احلديث الضعيف عىل القياس املجرد الذي
حيتمل التزييف.
وقال اإلمام أمحد -فيام نقله عنه ابنه عبد اهلل :-احلديث الضعيف أحب إيل من الرأي .ويف لفظ آخر (أقوى)
بدل (أحب) .

وقال اإلمام اخلالل يف معرض ذكر مذهب اإلمام أمحد :إن احلديث إذا ضعف إسناده عن رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم ومل يكن له معارض قال به ،فهذا مذهبه.
وقال القايض أبو يعىل :قد أطلق أمحد القول باألخذ باحلديث الضعيف .فقال مهنا :قال أمحد :الناس كلهم
أكفاء إال احلائك واحلجام والكساح .فقيل له :تأخذ بحديث( :كل الناس أكفاء إال حائكا أو حجاما)
وأنت تضعفه؟! فقال :إنام نضعف إسناده ،ولكن العمل عليه .انظر قواعد يف علوم احلديث للتهانوي
( ،)27-25واحلديث الضعيف وحكم االحتجاج به ص ()252
وليس املراد بالضعيف يف مذهب اإلمامني ا ْلـحـسن ملخالفته الظاهر ،ومعارضته لعمل اإلمام ،وبناء املذهب
عىل ذلك ،ولرجوعه -لو صح -عىل املسألة باإلبطال لعدم اختصاص اإلمامني هبذه النكتة ولعدم الفائدة.
ومما تقدم من املقدمتني األوىل والثانية يتبني مرشوعية الصالة عىل رسول اهلل  عند النسيان عم ً
ال بأحد أفراد
األمر املطلق يف قوله تعاىل ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ .
ومما تقدم من املقدمتني الثالثة والرابعة يتبني تأكيد هذه املرشوعية ،بأن الصالة عىل رسول اهلل  أوىل من
غريها يف هذا املقام من حيث ورود احلديث الضعيف فيها ،وليس يف السنة ما يعارضه نصا.
وقد اعتمد غري واحد من أهل العلم ذلك ،فذكروا أن من مواضع الصالة عىل رسول اهلل  النسيان كأيب
موسى املديني فيام نقله عنه ابن القيم ،وابن بشكوال يف كتابه القربة ص ( ،)616وابن القيم يف كتابه جالء
األفهام ص ( ،)222والسخاوي يف كتابه القول البديع ص ( ،)427وابن حجر اهليتمي يف كتابه الدر
املنضود ص (.)220
هذا ما تيرس .وأسأل اهلل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا وسيدنا حممد
وعىل آله وصحبه.

