
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باب السهو من كتاب القبس
ألبي بكر ابن العربي رمحه اهلل



 باب السهو
هذا ابب عظيم يف الفقه أحاديثه كثرية ومسائله عظيمة وفروعه متشعبة ومشغبة يذهب العمر يف 

ما  حتصيلها وال يتمكن العبد من تفصيلها، فعليكم أن حتفظوا أصوهلا وتربطوا فصوهلا، مث تركبوا عليها
( رابط أفريقية فلقيت املتعبدين الذين 1يليق هبا وتطرحوا الباقي عن أنفسكم، منها دخلت املنستري )

أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على خدمة املوىل، ومسعتهم ال يقرؤون من فن الفقه إال مسائل الوضوء 
(، وكان من أحفظ 2ين )والصالة اليت ختتص مبا هم فيه، فحّدثوين أن أاب بكر ابن عبد الرمحن اخلوال

أهل زمانه ابملسائل، كان يرد عليهم يف األشهر الفاضلة بنيَّة االعتكاف فيسألونه عن املسائل فإذا 
أفتاهم قالوا له الرواية يف نوازل سحنون خبالف هذا النص يف الكتاب الفالين على غري ما قلت، حىت 

جواهبا معها فإن كان جارايً على األصول أمرتكم طال عليه ذلك فقال هلم: إذا ذكرمت مسألتكم فاذكروا 
 ( عرفتكم ابلصواب فيه.3ابلتمسك به وإن كان خارجاً عن األصول )

 وأصول أحاديث السهو ستة:
، إْحَدى -لم صلى هللا عليه وس -حديث أيب ُهَريْ َرة رضي هللا عنه "َصلَّى َرُسوُل هللا، احلديث األول:

،ش  صاَلََتْ اْلعَ  د  مثَّ قَاَم إ ىَل ج   ،م ْن رَْكَعَتي    َفَسلَّمَ  يّ  بً  ذٍْع يف َجان ب  اْلَمْسج   َعانُ رَ َفَخَرَج سَ  افَاْستَ َنَد إ لَْيه  ُمْغض 
 فَ َقالَ  ،يَ ُقوُلوَن َقُصَرت  الصَّاَلُة، َويف  اْلَقْوم  أبُو َبْكٍر َوُعَمُر فَ َهااَب َأن يَُكلّ َماهُ  النَّاس  

__________ 
، بضم أوله وفتح اثنيه وسكون السي املهملة وكسر التاء املثناة من فوقها وايء وراء، موضع بي املهدية وسوسة أبفريقية املَُنْست ري( 1)

بينه وبي كل واحدة منهما مرحلة، وهي مخسة قصور حييط هبا سور واحد يسكنها قوم من أهل العبادة والعلم. قال البكري: ومن 
 .209/ 5. معجم البلدان 180.. ويقال: إن الذي بين القصر الكبري ابملنستري هرمثة بن أعي سنة حماسن سوسة املذكورة املنستري 

 .107/ 1وقال صاحب شجرة النور الزكية هي قرية بتونس كان يصوم هبا أبو بكر بن عبد الرمحن. شجرة النور 
يف وقته مع صاحبه أيب عمران القابسي، تويف سنة  ( أمحد بن عبد الرمحن اخلوالين، أبو بكر، من أهل القريوان وشيخ فقهائها2)

 .107/ 1، شجرة النور الزكية 178 - 177/ 1ه . الديباج  432
 ( يف )م( عنها.3)



يَت؟ فَ َقاَل له رُجٌل يُ َقاُل َلُه ذو اْلَيَدْين : َأَقُصَرت  الصَّالُة َأْم  : َأَصَدَق ُل هللا صلى هللا عليه وسلمَرُسو َنس 
 ،ى اْلرَّْكَعتَ ْي  اْللَّتَ ْي  بَقيَ َتا عَليه، َفَصلَّ َرُسوُل هللا صلى هللا عليه وسلمنَ َعْم. فَ َقاَم  :َدْين ؟ فَ َقاَل النَّاسُ ُذو اْليَ 

 (.1مُث َسلََّم" ) ،َفكّبَّ  ،مثَّ رََفعَ  ،َفَكب َّرَ  ،مثَّ َسَجدَ  ،َفَكب َّرَ  ،مثَّ رََفعَ  ،َفَسَجدَ  ،مثَّ َكب َّرَ  ،مَث َسلَّمَ 
َّ صلى هللا عليه وسلم ْبُن ُحصْيٍ َأنَّ  َرَوى ع ْمَرانُ  يث الثاين:احلد  ،َصلَّى اْلَعصَر َفَسلََّم مْن َثاَلثٍ  النَِّب 

بً  َفقاَل َلُه رَجٌل يُ َقاُل َلُه اخلْ ْراَبُق: اَي رُسوَل هللا، َسلَّْمتَ   اَوقَاَل: َأَحق   ،ُجرُّ ر َداءهُ  يَ  ام ن َثاَلٍث، َفَخَرَج ُمْغض 
 (2).َد َوَسلََّم َكما تَ َقدَّمَ َسجَ َفَصلَّى اْلرَّْكَعَة الَّيتَّ بَق َيْت َعَلْيه  مثَّ َكب ََّر وَ  .هَذا؟ قَاُلوا: نَ َعمْ َما يَ ُقوُل 

َّ روى ابن مسعود رضي هللا عنه:  احلديث الثالث: َصلَّى الظْهَر  -صلى هللا عليه وسلم  -َأَن النَِّب 
: َما َشْأُنُكْم؟ قَاُلوا: أزيَد يف -صلى هللا عليه وسلم  -فَ َقاَل النّ ِب   ،ا َسلََّم تَوْشَوَش اْلَقْومُ فَ َلمَّ  ،امَخْسً 

ُّ، ال َك؟ قَاُلوا: َصلَّْيَت مَخْسً الصَّالة؟ قَاَل: َوَما ذ ، َوَسَجَد -صلى هللا عليه وسلم  -. َفَكّبَّ النَِّب 
 (3).َص فَ ْلَيْسُجْد َسْجَدتَ ْي  قَ ْن زَاَد يف َصاَلت ه  َأْو ن َ مَ  َوقَاَل: ،مثَّ َسلَّمَ  ،َسْجَدتَ ْي  

َّ  َأنَّ  :نةيْ حَ  ُ روى عبد هللا بن مالك بن ب احلديث الرابع: فَ َقاَم م ن   ،َصلَّى الظُّْهرَ  صلى هللا عليه وسلم النَِّب 
 (4).مثَّ َسلََّم بَ ْعَد ذل كَ  ،َسَجَد َسْجَدتَ ْي   ،فَ َلمَّا َقَضى َصاَلتَهُ  ،َوََلْ ََيْل سْ  ،اثْنتَ ْي  

__________ 
  ]التعليقات من احملقق، إال إذا كان يف أوهلا قال موسى الطويل[. متفق عليه. قال موسى الطويل:( 1)
فسلم يف ثالث ركعات، مث دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له اخلرابق، وكان يف "أخرجه مسلم، وعنده:  قال موسى الطويل:( 2)

 "...يديه طول
ويف رواية أخرى له:  انفرد به مسلم.ف"من زاد يف صالته أو نقص..."  الطرف األخري:متفق عليه، إال  قال موسى الطويل:( 3)
َي َأَحدُُكْم فَ ْلَيْسُجْد َسْجَدتَ ْي  َوُهَو َجال سٌ » ثْ ُلُكْم َأْنَسى َكَما تَ ْنَسْوَن، فَإ َذا َنس  َا َأََن َبَشٌر م  ، مثَّ حَتَوََّل َرُسوَل هللا  َصلَّى هللُا َعَلْيه  إ َّنَّ

قَاُلوا: « َوَما َذاَك؟»فَ َلمَّا َسلََّم ق يَل َلُه: اَي َرُسوَل هللا  َأَحَدَث يف  الصَّاَلة  َشْيٌء؟ قَاَل: ويف أخرى له:  ،«َوَسلََّم َفَسَجَد َسْجَدتَ ْي  
َنا ب َوْجه ه  فَ َقاَل: َصلَّْيَت َكَذا وََكَذا، قَاَل: فَ ثَ ََن ر ْجَلْيه ، َواسْ  َلَة، َفَسَجَد َسْجَدتَ ْي ، مثَّ َسلََّم، مثَّ َأقْ َبَل َعَلي ْ إ نَُّه َلْو َحَدَث يف  »تَ ْقَبَل اْلق ب ْ

يُت َفذَكّ ُروين   َا َأََن َبَشٌر َأْنَسى َكَما تَ ْنَسْوَن، فَإ َذا َنس  َوإ َذا َشكَّ َأَحدُُكْم يف  َصاَلت ه  فَ ْليَ َتَحرَّ  ،الصَّاَلة  َشْيٌء َأنْ َبْأُتُكْم ب ه ، َوَلك ْن إ َّنَّ
 .«الصََّواَب، فَ ْلُيت مَّ َعَلْيه ، مثَّ ل َيْسُجْد َسْجَدتَ ْي  

هو و  ،فلما أمت صالته سجد سجدتي، فكّب يف كل سجدة": عندمهارواايت المتفق عليه، ويف بعض  قال موسى الطويل:( 4)
مع نسيان التشهد األول، خبالف صح الصالة فيه أنه ت ."ي من اجللوسس  ما نَ  جالس قبل أن يسلم، وسجدمها الناس معه مكانَ 

 وهللا أعلم. فال بد من اإلتيان به، من أركاهنا، شيء سيإذا نُ 



 قَاَل: إ َذا َشكَّ  مالنَِّبَّ صلى هللا عليه وسل َأنَّ  :رضي هللا عنه روى أبو سعيد اخلدري احلديث اخلامس:
. َويف  ر َوايٍَة  ،فَ ْليَ ْْب  َعَلى اْلَيق ي   ،اَأرْبَ عً َأْم  َلْم َيْدر  َكْم َصلَّى َثاَلاثً أَحدُُكْم يف َصالَت ه  ف َ  َوْلَيْطَرح  الشَّكَّ

فَإ ْن َكانت  الرْكَعُة اّليت  َصلَّى َخام َسًة  ،َوُهَو َجال ٌس قَ ْبَل التَّْسل يم   ،َوْلَيْسُجْد َسْجَدتَ ْي   ،فَ ْلُيَصلّ  رَْكَعةً 
 (1).ن  تَ ْرغ يٌم ل ْلشْيطَان  ْت رَاب َعًة فَالسَّْجَدتَ َوإ ُن َكانَ  ،َهاتَ ْي  السَّْجَدتَ ْي   َشَفَعَها ب  

أنَُه قَاَل: إ نَّ أَحدَُكْم صلى هللا عليه وسلم  هللا عنه، عن النِب َرة، رضيَ روى أبو ُهَري ْ  احلديث السادس:
 (2).فَ ْلَيْسُجْد َسْجَدتَ ْي   ،مْ فَإ َذا َوَجَد ذل َك َأُحدُكُ  ،فَ يَ ْلب ُس َعَلْيه   ،ََيت يه  الَشْيطَاُن يف َصاَلت ه  

( من َياوز فيه احلد، فأخرج منه مائة ومخسي مسألة من الفقه، وقد 3أما احلديث األول فرأيت ابلثغر )
والقدر الذي تستضيئون به اآلن أن العلماء اختلفوا فيه على  ،استوفينا الغرض منه يف شرح الصحيح

 ثالثة أقوال:
يف الصالة، مث نسخ  ااإل سالم أايم كان الكالم مباحً  يث إَّنا كان يف صدرأن هذا احلد القول األول:
 ال متعلق فيه، رواه املدنيون عن افصار احلديث منسوخً  ،فأمر ابلقنوت ،ذلك هللا تعاىل

__________ 
/ 3، والنسائي 621/ 1، وأبو داود 400/ 1( رواه مسلم يف كتاب املساجد ابب السهو يف الصالة والسجود له 1)

، وابن اجلارود يف 175/ 1، وابن أيب شبية 192/ 2، وأبو عوانة 351/ 1، والدارمي 382/ 1، وابن ماجه 27
 ، من طرق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري به.87، 83، 72/ 3، وأمحد 126املنتقى 

أْلََذان  َأْدبَ َر الشَّْيطَاُن َلُه ُضَراٌط، َحىتَّ اَل َيْسَمَع اأْلََذاَن، ، ويف رواية ملسلم: متفق عليه قال موسى الطويل:( 2) إ َذا نُود َي اب 
َي اأْلََذاُن َأقْ َبَل، فَإ َذا ه ، يَ ُقوُل: اذُْكْر َكَذا، اذْ  فَإ َذا ُقض  َي الت َّْثو يُب َأقْ َبَل ََيْطُُر بَ ْيَ اْلَمْرء  َونَ ْفس  َا َأْدبَ َر، فَإ َذا ُقض  ُكْر  ثُ وّ َب هب 

 .َكَذا، ل َما ََلْ َيُكْن َيْذُكُر، َحىتَّ َيَظلَّ الرَُّجُل إ ْن َيْدر ي َكْم َصلَّى



 (.1 عنه )مالك رضي هللا
 (.2أن هذا إَّنا يكون فيمن سلَّم من اثنتي خاصة دون غريه وإىل هذا صغى سحنون ) والقول الثاين:
أن معَن هذا احلديث كله مسرتسل على األزمان، عام يف مجيع األقوال واألفعال، وهو  القول الثالث:

 (4).العلماءوعامة  الشافعي( قال 3، رضي هللا عنهم، وبه )املشهور من قول علمائنا
وقد جهلت ههنا  ،ألن من شروط النسخ معرفة التارَيْي  ،فقول ابطل ،أما اختيار املدنيي أنه منسوخ

وهذا كالم يف إصالح الصالة ال بّد هلا منه، وال تتم دونه،  ،(؛ ألن الكالم املنهى عنه هو املطلق5)
 قد جرى له ذلك يف ف ألن النِّب صلى هللا عليه وسلمفهو ضعي ،وأما اختيار سحنون
__________ 

ه ابن القاسم عن ( قال ابن عبد الّب روى ابن وضاح عن احلارث بن مسكي قال: أصحاب مالك كلهم على خالف ما روا1)
اليدين، وَل يقل بقوله إال ابن القاسم وحده وغريه َيبونه ويقولون إَّنا كان ذلك يف أول اإل سالم، وأما اآلن  ذيمالك يف مسألة 

أبو حنيفة وأصحابه والثوري، فذهبوا إىل أن الكالم  إىل أن قال: وأما الكوفيون ،اس الصالة فمن تكّلم فيها أعادهاقد عرف النف
 ، لصالح كان أو لغري ذلك، يفسد الصالة.اأو عمدً  االصالة على كل حال سواء كان سهوً يف 

دعاه العراقيون من أن اقم وابن مسعود. مث قال: أّما ما ن أر وزعم أصحاب أيب حنيفة أن حديث ذي اليدين منسوخ حبديث زيد ب
ختص من حترمي الكالم معَن ما تضمنه ألن انه هم، ولك حديث أيب هريرة منسوخ حبديث ابن مسعود وزيد بن أرقم فغري مسلم ل

ابن مسعود يف حترمي  حديث أيب هريرة كان عام خيّب هذا ما ال خالف بي العلماء فيه فإن قيل كيف يصح االحتجاج حبديث
الكالم يف الصالة مبكة وزيد بن أرقم رجل من األنصار يقول كنا نتكلم يف الصالة يكلم الرجل صاحبه حىت نزلت }َوُقوُموا هلل  

 .229 - 223/ 2قَان ت َي{. قال أبو عمر: زيد ابن أرقم أنصاري وسورة البقرة مدنية. االستذكار 
َّنا كان ابملدينة ألن راويه أبو ُهَريْ َرة وهو متأخر اإل سالم وقد رواه ع مران ابن حصي وهجرته وقال البغوي: حدوث هذا األمر إ

 .295/ 3منكرة. شرح السنة 
 - 221/ 2( هذا القول حكاه عنه ابن عبد الّب يف االستذكار وذكر أنه رواه سحنون عن ابن القاسم عن مالك. االستذكار 2)

 .134/ 3، وانظر نيل األوطار 222
( قال ابن عبد الّب قال الشافعي وأصحابه وسائر أصحاب مالك إن املصلي إذا تعمَّد الكالم وهو يف الصالة عاملًا أنه َل 3)

أو تكلم وهو يظن أنه قد أكمل صالته وأنه ليس يف صالة عند نفسه فهذا يبين وال  افقد فسدت صالته، فإن تكلم ساهيً  يتّمها
 .225/ 2ستذكار يفسد عليه كالمه صالته. اال

، وحاشية الشرقاوي على 56/ 5، وشرح النووي على مسلم 315/ 1( انظر مذهب الشافعي يف روضة الطالبي للنووي 4)
 .316/ 1حتفة الطالب 

 ( يف )ك( و )م(، و )ص( زايدة من شروطه تضاد األمرين حىت ال يصح أن َيتمعا وال مضادة ههنا.5)



مثل ذلك يف السالم من مخس يف حديث ابن  اوقد جرى له أيضً  السالم من ثالث يف حديث عمران،
مسعود، رضي هللا عنه، وهذا مجود ال يليق مبرتبة سحنون وال بتدقيقه يف الفروع والصحيح أنه جائز  

 كما قلناه يف كل مسألة.
مها القول يف عصمة األنبياء، صلوات هللا وسالمه قد بي َّنَّا يف املتوسط واملقسط وغري  :مسألة أصولية

عليهم، من الذنوب وبي َّنَّا، يف كتاب املشكلي، أتويل ما ورد يف ذلك يف القرآن ظاهراً، ورددَنه إىل 
أصل العصمة ابلدليل وهو الذي ندين هللا تعاىل به وجنزم القول على أهنم معصومون، وإن كان الناس 

تعّلقة ابألفعال فقد اتفقوا على أن الكذب ال َيوز أن يقع منهم ال سهوًا وال قد اختلفوا يف الذنوب امل
عمداً؛ ألن القول هو الذي يتبي به الشرع، فلو جاز أن يتطرق إليه ذلك ملا وقعت الثقة فيه ابلبيان، 

أخرى "فَ َلْم  : "ُكلُّ ذل َك َلَْ َيُكْن" ويف رواية-صلى هللا عليه وسلم  -فإذا ثبت هذا عدَن إىل قوله، 
، نسي فإن َل يسّلم متعمداً؛ فمن الناس من -صلى هللا عليه وسلم  -(، وقد كان، 1تُ ْقَصْر َوََلْ أَنَس" )

(: فيه على ذلك إخبار عما كان أبنه َل يكن، وهذا ال َيوز نسياًَن عليه 2قال: هذا نسيان قيل له )
صلى هللا  -( يقول. أن النِب، 5اهفور )( املظفر ش4( أاب )3ألنه من ابب الكذب. مسعت شيخنا )

، َل يقصر صحيح. وقوله: َل أنَس َل يرد به وَل أنَس الركعتي، وإَّنا أراد به وَل أسّلم ساهياً -عليه وسلم 
 -بل سّلمت متعمّ داً، وقد بي َّنَّا متام الكالم يف كتاب املشكلي. وقد اختلف الناس يف رجوع النِّب،

 إىل القصد هل كان مبا ظهر إليه ورأى أم كان بقول الناس وشهادهتم عنده؟ ،-صلى هللا عليه وسلم 
 فالظاهر أنه عمل بشهادهتم وهذا فصل اختلف الناس فيه وحتزَّبوا كثرياً. فإن وقفنا أنفسنا على النظر

__________ 
 َرة، وقد تقدم خترَيه أطول من هذا.من رواية أيب ُهَري ْ  404/ 1مسلم يف كتاب املساجد ابب السهو يف الصالة والسجود له ( 1)
 من حديث أىب هريرة. 86/ 2( البخاري يف كتاب السهو ابب عن يكّّب يف سجدَت السهود 2)
 ( زايدة يف )م( مسعت شيخنا أاب املظفر شهفور وهو غلط ألنه َل يدركه.3)
املظفر وهو الصواب، ويف )ك( أاب بكر الزجناين، ( ويف )م( أاب سعد الزجناين حممَّد بن طاهر ابملسجد األقصى يقول مسعت أاب 4)

 ويف )ص( غري واضح، وَل أعثر على ترمجته.
مام األصويل الفقيه املفسر ارتبطه نظام امللك بطوس، تويف سنة 5) ( هو شهفور بن طاهر بن حممَّد اإلسفراييين، أبو املظفر، اإل 
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 (.1روي عن مالك، رضي هللا عنه، يف مثل هذه النازلة( )وكذلك 
ْع َرُسوُل هللا،  صلى هللا  -وإن استقرينا األثر فقد روى أبو داود يف سننه يف هذا احلديث بعينه: "فَ َلْم يَرج 

ن فهو نظري حديث ذي اليدين يف النقصان (. وأما حديث عمرا2، َحىَت يَ قََّنُه هللا تَ َعاىَل" )-عليه وسلم 
 والسؤال والرجوع والعمل يف السجود.

وأما حديث ابن مسعود فشوَّش القوم، أي اضطربوا، ورري وتوشوشوا، أي تكلموا بكالم خفي، وسأهلم 
 :فيه زايدة على ما تقدم إال فصلي، فأجابوه فيه وليس -صلى هللا عليه وسلم  -النِّب،

كله كان بعد متام الصالة خبالف حديث أيب هريرة وعمران فإهنا كانت مراجعة يف أثناء أن ذلك   أحدمها:
 الصالة.

 فسجوده للركعة الزائدة كما سجد يف احلديثي املتقدمي للسالم الزائد. وأما الفصل الثاين:
فيه السجود قبل وأما حديث عبد هللا بن حبينة ففيه سقوط اجللسة الوسطى وجّبها ابلسجود كما تقدم بيانه و 

 :احتماالن نشأ للعلماء منه نظران وههنا السالم.
، تذكر ههنا للنقصان من قبل نفسه فسجد قبل السالم، ويف -صلى هللا عليه وسلم  -أن النِّب،  أحدمها:

، إىل اجللوس وحيتمل أن يكون -صلى هللا عليه وسلم  -تلك األحاديث تذكر بعد السالم وَل يرجع النِّب،
(، وحيتمل أن يكون تذكر وهو يف اجللوس اآلخر، وحيتمل أن يكون تذكر 3هو قائم أبثر اجللوس )تذكر و 

يَ -صلى هللا عليه وسلم  -فيما بينهما، وقد روى املغرية بن شعبة عن النِب،   : )َمْن َنس 
__________ 

ب أنه يرجع لقول املأمومي. قال: قال ابن ( َل أطلع على هذا العزو يف املوجود من كتب مالك. وقد نقل الباجي عن ابن حبي1)
حبيب إذا سلَّم اإلمام على يقي مث شك بين على يقينه، فإن سأل من خلفه فأخّبوه أنه َل يتمُّ فقد أحسن وليتمَّ ما بقي وَيزيهم، 

مام الذي يلزمه ولو كان الفذ سلَّم من اثنتي على يقي مث شك فقد قال أصبغ ال يسأل من حوله فإن فعل فقد أخطأ، خبال ف اإل 
الرجوع إىل يقي من معه، فهذه املسألة مبنية على أن الشك بعد السالم على اليقي مؤثر ويوجب الرجوع إىل الصالة إال أنه مع 
ذلك َل َيعلوا له حكم الشك داخل الصالة؛ ألنه لو شّك قبل السالم َل َيز له أن يسأل أحدًا فإن فعل استأنف الصالة، قاله 

حبيب وكذلك لو سلَّم على الشكّ  مث سأهلم، وقاله ابن القاسم وأشهب وابن وهب وقال عبد امللك يف الواضحة وكتاب ابن  ابن
 .173/ 1سحنون جتزيه. املنتقى 

، من طريق الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة وعبيد هللا بن عبد هللا عن أيب ُهَريْ َرة هبذه 616/ 1( سنن أيب داود 2)
 ة قال )َوََلْ َيْسُجْد َسْجَدََتْ السَّْهَو َحىتَّ يَقنه هللا(.القص

 ( يف )م( السجود.3)



 (.1اجْلَْلَسَة اْلُوْسَطى فَإ ْن َتذَكَّر  قَ ْبَل أن َيْسَتوَي قَائ مًا فَ ْليَ َتمادى. وال يرجع( )
ُر اأَلْمَرْين  م ْن َرُسول  هللا،  ،اْلسُُّجوَد -لى هللا عليه وسلم ص -وروي عن ابن شهاب أنه قال: "َكاَن آخ 

( " (. وقد قال )ح(: السجود للسهو كله بعد 3(، وأخذ به الشافعي يف كل حال )2ل لّسْهو قَ ْبَل الّساَلم 
(. ونظر مالك، رضي هللا عنه، 4السالم ألنه إن سجد قبل السالم َل َيمن أن يعرتيه بعد ذلك السهو )

ي الزايدة والنقصان، فجعلهما َنزلتي وأقّر كل واحد منهما يف بصادق بصريته إىل اختالف احلالي، وه
نصاهبا، والذي مال إليه )ش( ال يشبه مرتبته يف األصول ألن حديث عبد هللا بن حبينة إن كان آخر 

 األحاديث فال َيوز أن يكون َنسخاً ملا
__________ 

، والبيهقي يف 379 - 378/ 1والدارقطين  154/ 2رابين ، وأمحد. انظر الفتح ال381/ 1، وابن ماجه 629/ 1( أبو داود 1)
، كلهم من طريق جابر اجلعفي عن املغرية بن شبل األمحسي عن قيس ابن أيب حازم عن املغرية بن شعبة 343/ 2السنن الكّبى 

، 127اخلامسة، مات سنة أقول: كل الطرق املتقدمة فيها جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي، أبو عبد هللا، الكويف ضعيف رافضي من 
، وقال يف ت ت: قال أبو حنيفة: ما لقيت، فيمن لقيت، أكذب من جابر اجلعفي ما آتيه بشيء 123/ 1/ د ت ق ت 132وقيل 

من رأي إال جاء فيه أبثر. وقال النسائي: مرتوك احلديث، ومرة قال: ليس بثقة، وقال ابن عدي: عامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن 
، وقال 191/ 1، الضعفاء للعقيلي 537/ 2، وانظر الكامل 246/ 4ع هذا إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق ت ت ابلرجعة وم

/ 1، واملغين 208/ 1واجملروحي البن حبان  77/ 1الذهِب: هو من أكّب علماء الشيعة وثقه شعبة فشّذ وتركه احلفاظ. الكاشف 
أما إبراهيم فقد قال عنه  440/ 1ن الربيع عند الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر. ، وقد تبع جابرًا إ براهيم بن طهمان وقيس ب126

. وأما قيس بن الربيع 82/ 1، والكاشف 129/ 1، ت ت 36/ 1احلافظ: ثقة يغرب تكلم فيه ابإلرجاء ويقال رجع عنه ت 
 .526/ 2، الكاشف 391/ 8، وت ت 128/ 2فصدوق تغرّي ملا كّب، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحّدث به ت 

 .322/ 1واحلديث ضعيف ولكن صححه الشيخ َنصر ابملتابعة املتقدمة. انظر تعليقه على املشكاة 
وعزاه للشافعي يف القدمي عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري وقال: وذكره  341/ 2( رواه البيهقي يف السنن الكّبى 2)

 ن قول الزهري منقطع َل يسنده إىل أحد من الصحابة، ومطرف بن مازن غري قوي.أيضًا يف رواية حرملة، قال البيهقي: إال أ
، وقال 216/ 4أقول: مطرف بن مازن، الذي أشار إليه البيهقي، قال فيه حيىي بن معي: كّذاب، ومرة: ضعيف. الضعفاء للعقيلي 

. عن ابن معي قال: قال يل هشام بن يوسف: ابن عدي: مطرف بن مازن الصنعاين ُيكَن أاب أيوب مات مبنبج وكان قاضي صنعاء
وسألته عن مطرف بن مازن فقال: هو وهللا كّذاب، وكذا قال حيىي بن معي، وقال النسائي: ليس بثقة. مث قال: وملطرف أحاديث 

درجة  .125/ 4يزان ، امل47/ 6، لسان امليزان 2373/ 6أفراد ينفرد هبا عمن يرويها عنه وَل أَر فيما يرويه متنًا منكرًا. الكامل 
 احلديث: ضعيف النقطاعه ولضعف مازن.

 .56/ 5وشرح النووي على مسلم  315/ 1( انظر الروضة 3)
 .355/ 1( انظر شرح فتح القدير البن اهلمام 4)



بي َّنَّا؛ ألن من شرط النسخ التماثل يف الفعل والتضاد بتعذر اجلمع، وحديث عبد هللا بن حبينة نقصان 
 فعل.

ألحاديث زايدة قول فكيف يصح أن يقال إن أحدمها رفع اآلخر واجلمع بينهما ممكن، وأما وسائر ا
حديث أيب ُهَريْ َرة فاختلف العلماء فيه فمنهم من قال: هو نقض ملا تقدم من األحاديث ومتام له فتارة 

 روي مضافاً وترة روي مفصواًل.
ل الذي يكثر عليه الوهم يف صالته، وقد وقال آخرون: بل هو حديث بيّ  فيه حكمًا آخر وهو الرج

غلب عليه ال ميكنه االحرتاز منه؛ فهذا يغلبه ويسجد سجدتي بعد السالم، وبذلك أفىت القاسم بن 
 ( قال به.2وروي عن مالك، رضي هللا عنه إنه ) (.1حممَّد ملن سأله )

ن أراد أن ينقص من صالته وأما السجدتن اللتان قال مها ترغيم للشيطان فإنه معَن ذلك أن الشيطا
صلى هللا عليه  -أو يفسدها عليه إبدخال ما ليس منها فيها فيسجد العبد حينئذ إخزاء له لقول النِّب، 

لسُُّجود  َفَسَجَد فَ لَ -وسلم  َر اْبن آَدَم اب  ُه : "إ َذا َسَجَد اْبُن آَدَم اْعتَ َزَل الشَّْيطَاُن يَ ْبك ي َويُقوُل اَي ويَلَتاْه أُم 
لسُُّجود  فَأَبَ ْيت َفل َي النَّاُر" )اجلَْ   (.3نَُّة َوأُم ْرُت اب 

وعلى هذه األحاديث تنبين مسائل السهو كلها أتصياًل وتفصياًل وتفريعًا وتعلياًل وقد أشرَن إىل مجل من 
ذلك يف شرح الصحيح فليُنظر فيه، فإن هذه العجالة ال تقتضيه فقد بيَّ يف هذه األحاديث أن سجود 

 هو بتكبري وسالم وَل يذكر هلما تشهُّداً.الس
 واختلف علماؤَن فيه؛ والصحيح سقوطه كما بيَّناه يف موضعه، وقد تقدم وروده يف هذه األحاديث.

__________ 
. َفقاَل "َعْن َمال ٍك َأنَُّه بَ َلَغُه َأَن َرُجاًل َسَأَل اْلَقاسَم ْبَن حُممٍَّد فَ َقاَل: إين َأه مُّ يف  100/ 1( املوطأ 1) َصاَلَت  فَيْكثُ ُر ذل َك َعَليَّ

ُم ْبُن حُمَمٍَّد: اْمض  يف َصالَت َك فإ نَُّه َلْن يَْذَهَب َعْنَك َحىتَّ تَ ْنَصر ف َوَأْنَت تَ ُقوُل: َما َأمْتَْمتُ  " َل أَر من الشّراح من ساق  اْلَقاس  َصاَلَت 
 هلذا األثر سنداً حىت أحبثه وأحكم عليه.

الّب: هذا الباب كله حممول عند مالك وأصحابه على أنه من يكثر عليه الوهم فال ينفّك منه أو ال يكاد ينفّك  ( قال ابن عبد2)
مه فيسمونه املستنكح بكثرة الوهم، فمن كانت هذه حاله أجزاه أن يسجد سجدتي بعد التسليم لرتغيم الشيطان. االستذكار 

2 /262. 
/ 3، وأمحد 334/ 1وأخرجه ابن ماجه  .87/ 1اسم الكفر على من ترك الصالة  ( مسلم كتاب األميان ابب بيان إطالق3)

 ، كلهم من رواية أيب ُهَريَرة.443



وأما الطهارة فواجبة هلا قبل الصالة إمجاعًا ألهنا من مجلة الصالة وهي أيضًا مفتقرة إىل الطهارة يف 
الصالة فافتقرت إىل الطهارة   الصحيح من املذهب، وإن كانت بعد السالم, ألهنا ركن من أركان

 كالركوع واجللوس.
فإن قيل: لو كانت من أركان الصالة ما فعلت بعد متامها، قلنا: وإن فعلت بعد متامها فهي من متامها. 
فإن قيل: لو كانت من متامها لفسدت الصالة برتكها، قلنا: ليس كل ما كان من متام الصالة تفسد برتكه  

 القيام مع السورة.كهيئة اجللوس والقراءة و 
 

     
 
 


