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 واإلسهاء عن السهو النيبتنزيه 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 يف صالِتِه وغفَل عنها؟سها )ص( حممَّد  هل صحيٌح ما ُيشاع بأنَّ النَّيبَّ

 

ٌ  اليفٌّ  بننن   ِ  و وبني كلٍّ من  -كعلويِّني ُنصوييِّنين  -هذا موضوو أوضُِّح ٌّ هذا اْلُمقصِّرنة ، وساحلشووية

 اجلواب  إن ش ءن اهلل الفرقن واْلمنوقعن.

ٍِ!! إنة مص درن  ِ  تؤكُِّد سهو النةيبِّ )ص(، وتروي أنةه سنه  ٌّ صيفت ه  فلم ينْدِر كم صنلَّى من ركع احلشوية

 بو ُح ُجُنًب  ٌّ شهِر رمض نن َفتنفوُتُه صيفُه الفجر!!وأنةه ك ن ُيص

ٌن من لمنِل    أمة  مصو دُر   َةهو وقَم  ق ب ب اسه ء  كنو اْلُمقصوِّرنة  ف نقَونمنْ  إق قَومني: قَم  ق بن ب ل

 يقُع على عن م  يقُع على النةيبِّاْلُمصووحلِح، وق لوا بأنة الةيفَة ُينورونن سووهون النةيبِّ وأنة هذا ل ُيلِممهم مجنة  ن 

َنهِون  مجنةه سنهو  من اهلل  عمة وجلة، وإنةم  أسهن ُه   َن ك غِيه ، وأنةه جيوُز أن ينَوهو ٌّ صنيفت ه ، ولونة سنهونُه لن

َِ أمر  صينح  مجنة  ٌِ الشةم ُللو َِ النةيبِّ )ص( تتى   أن منُه عنه !! اهلَل ل ننعَلمن أنةه بشور  للوق !! وأكَّدوا أنة نوم

َةهون النبوية رنمح ننة ن، وأنة نومنن  وسهونن  شننح ني !!  وأنة النةومن وال

ِل والذههوُب عن الشوةيء ، وسه  ٌّ الصةيفة  أي نَين شنًا  منه ، وسنهن  عن    ِ  هو الةفل إنة الَوةهو ٌّ اللة

 َفف عللُه أسهى أي جعَلُه ينَهو.الصةيفة  أي ترَكه  ومل ُيصنلِّ. أمة  ااسه ُء 

لقد فرةقوا بني الصووةيفة  والتةبلنِ،، وأنوروا علنن  قولن : إنة منن ينَووهو عن الصووةيفة  ينَووهو عن التةبلنِ،. 

. ِ  واعتربوا أنة هذا من الةلوِّ، َفدنُعون  نن قُش هذه الفورة  ب لذةات ، تتةى ل ُنحنلن ٌّ ااج ب

وأوةُب الفرائِض  (، فهي أوةب أرك ِن ااسوويفِمَك ننْ  عنَلى اْلُمْؤم ن نين ك تن ًب  مةْوقلوًت  الصووةيَفَة ِإنةق ب تع ق: )

على كل اْلُمَولمني، والنةيبه اْلُمرسونُل هو امَجوق بأن ل يفرَِّ  بهذه الصةيفة  أو ينََكه  أو ينةفلن عن أدائ ه  مهم    

ِ  ومنن ج ءن بعدنهم أن ُيفرُِّوا به  أو ك ن  الظُّروف، ولو فعَله  ال ًِ عندن كل الصووةي ب ًِ لصوو رت سوُونة نةيبه تقنق

ينةفلوا عنه  ألسووووًة ب لنةيبِّ، وك ن َلَم مربًِّرا للبشوووِر أن ينهجروه  مع المةمن، وهذا ل جيوُز مجنة النةيبة عرةفن 

ِ  ب هلل  تع ق، من َن للعبد  مالصووةيفَة فق ب )ص(: )الصووةيفةل صوو ل ن ن داومن علنه  اتةصوولن ومنن ترَكه  انفصوولن، ولن

َِ، وهو مداوم  على الصةيفة     ِ  ل تنقحُع البتة ِ  دائم ِل بني الرةسوِب وُمرس ل ه  ق ئم صويفت ه  إلَّ م  عنق لن منه (، ف لصوِّل
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ُُرس ل ه  ل تلوًل به بل قلرًب  منه، ول جيوُز أن ينفصلن عنه بُ  ْلُمنفص للونن عًدا، هلذا ل يَكله  أبًدا، ف متةصول  

َِ بةفلت ه  ٌّ الصةيفة. َِ الق ئل  هم اْلُمنو رونن الذينن تنرنكلوا ص َلتنهم وعنبنُدوا شنهوات هم. وهذا يندتُض الشهبه

َن للعبد  من صونيفت ه  إل م  عنق لن منه ، وهذا يع  أنةُه ت ضُر الفوُر ٌّ صن  ت ه ، ال شع  يفثمة أكَّدن أّنه لن

وُز هون فنه ؟ وإن ك ن ل جيوُز هذا للمؤمِن فونفن جيووووووووُمتفوِّر  ُمواص ل ، فونفن للعبد  الع قِل ل صنيفت ه  أن يَ

َِ هلل  سووبي ننُه امتال ًل ل من  م  ج ءن ٌّ احلدي   القدسوويِّ الوارد  ٌّ كتب   َِ الو مل للنةيبِّ )ص(؟ وهو اْلُمحنُع الحَّ ع

ِ  وا َةواء أنة أوةبن م  اللقن اهللل العقلن فق بن له: أقبو ْل، فأقبنلن، ثمة ق بن له: أدبو ْر، فأدبنرن، حلشوية اْلُمقصِّرنة  على ال

فقو ب سووووبيو نه: )وع مةتي وجيفلي م  اللقُ  اللًق  أكرمن علية منم، بَم بالُذ وبم أعحي، وبم أثنُب وبَم   

 أع قُب(.

 ٍِ ونْيل  َفأالرى فإنة القربنن الوريمن وبةخن ووعدن ب لويِل منن ينَوووهو عن صووويفت ه  ٌّ قوله تع ق: ) من جه

ِ  أصي ب الَّذ ينن ُهْم عنن صنيفت ِهْم سن ُهونن ،لِّْلُمصونلِّنين  َةهِو (، فهل ينحبُق هذا على النةيبِّ اْلمنعصوِم وفق نظرية  ال

 أو ااسه ء !؟

حَلحن بقول هم: )إسه ء  من اهلل( لُنالبووووو توا بشريةتنُه، وب لت لي وقوعنُه حل  احل لت  إنةهم  َّلوا اْلُمصو 

ِ ، وُ  صدرن عنُه من  َةهو والنَِّن ُن واخلحأ، وب لتة لي حيقه هلم التةشوووونم ب لنهبوةة  والرِّسووو ل ِ  ومنه  ال البشرية

ِ ، كتشوونم  أتد  أصي ب ه  تني ُلبن د  ِ  لإلم ِم علي )م( تني فتبلنِ، الولي ق ب: واًة لنوتبن وصنةتنُه ب خليفف

 )إنة حممةًدا َلننهُجُر(، واهَلجُر من َه ب العقِل فهل يقُع هذا على النةيبِّ؟

إَن: الَوةهُو وااسوه ُء عندن  كعلويِّني ُنصييِّنين غُي ج ئماِن على النةيبِّ اْلمنعصوم َي اْلمنق ِم الرةفنِع   

 ن بهذا ومنن ك )ص(: )لي مع اهلل  وق   ل ينَوونع  فنه ملم  مقرةب  ول نيب  مرسوونل (،  رن عنه بقولهالذي عبة

َةهو والةفلِ والنَن ن والعصن ن. ِ  على ااُيفِق، ومنه  ال  اْلمنق ِم فهو فوقن احل لت  البشرية

 

 نوتفي لعدم ااُ لِ واهلل أعلم

 أمحد أديب أمحدالب ت  الدي  العلوي الدكتور 


