
 

 

 دنا" لرسول هللا يادة "سي  إثبات لفظ الس  

 

ُسوِل بَْينَُكْم َكُدَعاءِ  ءَ }ال تَْجعَلُوا ُدَعا:قال هللا تعالى ، من أجل تعزيز رابطة يادةالس   لنفسه أثبت  بـي  الن   ن  إ .(63 :ور )الن   بَْعِضُكم بَْعًضا{ الرَّ

قدير واإلجالل له  ور  الحب  والت  لمات إلى الن 
 
ة من الظ   قال رسول هللا  .الذي أخرج البشري 

 
 يَْومَ  النَّاِس  َسي ِدُ  أَنا)) فاعة:في حديث الش

 :مسلم)صحيح  ((فَْخر َوالَ  - اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  آَدمَ  َولَدِ  َسي ِدُ  أَنَا)): . وفي رواية ثانية(319: مسلمصحيح  ،4456: البخاري  )صحيح  ((اْلِقيَاَمةِ 

4343 : ـرمذي   .(3706، سنن الت 

 

 الة اإلبراهيمي  دنا( في الص  ا بخصوص زيادة )سي  : أم  الةيادة في الص  الس  
 
شهد، فقد ذهب إلى استحباب ذلك بعض الفقهاء ة بعد الت

 
 
  والقليوبي   ملي  والر   - سلطان العلماء -الم بن عبد الس   رين، مثل العز  املتأخ

 
  رقاوي  والش

 
وابن عابدين من  والحصكفي  ة، افعي  من الش

ر من ـورعاية األدب خي ،ذلك من قبيل األدب ة وقالوا: إن  من املالكي   فراوي  ح باستحبابه الن  ، كما صر  الشافعي   ي  ـملة متابعة للر  الحنفي  

؛ 1/166وض شرح الر  ؛ 1/167 القيلوبي   ؛464/ على رسالة القيرواني   واني  الفواكه الد   ؛1/345املحتار  )رد  الم بن عبد الس   متثال، كما قاله العز  ال 

  ؛543-1/541املغنـي لبن قدامه  ؛1/21 حاشية الشرقاوي  
 
 .(2/326 وكاني  ونيل األوطار للش

 

 
 
 الحين:من األنبياء والص    بـي  سيادة غيـر  الن

ــــــــــــــــعلى غي( دي  الســـ  لفظة )ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إطالق  در ـ دنا محم     ســـي 
 
دنا وا بقول هللا تعالى في واســـتدل ــــــــــــــــيحيســـي  }... :ى ـ

دنا يعنـــــــــي ، ((دكمقوموا إلى سي  )) لألنصار: ، وبقوله (39: )آل عمران َوَسي ًِدا َوَحُصوًرا{ ؛ 2907 :)صحيح البخاري  .  سعد بن معاذسي 

 .(3417صحيح مسلم 

 

دنا وعن  هللا أن  د، ولعل  ابنـييييييس   ا سي   إن  ))املنبــــــــــــر  فقال:  - عنهمارض ي هللا  - صعد بالحسن بن علي    بــــــــــــي  الن   : أن  أبي بكر سي 

 . (2584 :)صحيح البخاري   ((يصلح به بين فئتين من المسلمين

 

  كمال قال العجلوني  في كشف الخفاء. حديث مفتـرى ل تصح  نسبته إلى الر سول ي ــه، ف)الةدونس فس الص  ال تسي   (أما عبارة:

  الحديث ةوأئم   اظراية من الحف  واية والد  أهل الر  فإن   والخالصة:ألن  الفعل َسَوَد واويُّ العين. ،"دونيتسو   لولو صح  لكان لفظها "
 
فقوا ات

، كالسخاو  وضعه على ، يوطالس  ي    الجاللي 
 
  .ي  ـالهيثم حجر ابني  و املحل

 

 دوني في الص  )ل تسي   :د الورىقل عن سي  ا الن  وأم  ": (2/355 ،3018:)كشف الخفاءقال العجلوني  
َ
 الة( ف
َ
)صاحب : خاوي  ى. وقال الس  ر  ـتف  م   ب  ذ  ك

 ."ل أصل له فهو باطل" :(270ص، 1292 :املقاصد الحسنة

 

 

 


