إثبات لفظ السيادة "سيدنا" لرسول هللا 
ضا} (النور .)63 :إن النبـي  أثبت لنفسه السيادة ،من أجل تعزيز رابطة
ض ُكم بَ ْع ً
ع ِ
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قال هللا تعالى{:ال تَجْ عَلُوا ُد َ
اس يَ ْو َم
س ِي ُد النَّ ِ
الحب والتقدير واإلجالل له  الذي أخرج البشرية من الظلمات إلى النور .قال رسول هللا  في حديث الشفاعة(( :أَنا َ
س ِي ُد َولَ ِد آ َد َم يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة َ -والَ فَ ْخر)) (صحيح مسلم:
ْال ِقيَا َم ِة)) (صحيح البخاري ،4456 :صحيح مسلم .)319 :وفي رواية ثانية(( :أَنَا َ
 ،4343سنن التـرمذي.)3706 :
السيادة في الصالة :أما بخصوص زيادة (سيدنا) في الصالة اإلبراهيمية بعد التشهد ،فقد ذهب إلى استحباب ذلك بعض الفقهاء
املتأخرين ،مثل العز بن عبد السالم  -سلطان العلماء  -والرملي والقليوبي والشرقاوي من الشافعية ،والحصكفي وابن عابدين من
الحنفية متابعة للرملـي الشافعي ،كما صرح باستحبابه النفراوي من املالكية وقالوا :إن ذلك من قبيل األدب ،ورعاية األدب خيـر من
المتثال ،كما قاله العز بن عبد السالم (رد املحتار 345/1؛ الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 464/؛ القيلوبي 167/1؛ شرح الروض 166/1؛
حاشية الشرقاوي 21/1؛ املغنـي لبن قدامه 543-541/1؛ ونيل األوطار للشوكاني .)326/2
سيادة غيـر النبـي  من األنبياء والصالحين:
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إطالق لفظة (الس ـيد) على غيـ ـ ـ ـ ـ ـر ســيدنا محمد  واســتدلوا بقول هللا تعالى في ســيدنا يحيـ ـ ـ ـ ـ ـى ...{:
ورا} (آل عمران ،)39 :وبقوله  لألنصار(( :قوموا إلى سيدكم)) ،يعنـ ـ ــي سيدنا سعد بن معاذ ( .صحيح البخاري2907 :؛
س ِيدًا َو َح ُ
ص ً
َو َ
صحيح مسلم .)3417
وعن سيدنا أبي بكر  :أن النبـ ـ ـ ــي  صعد بالحسن بن علي  -رض ي هللا عنهما  -املنبـ ـ ـ ــر فقال(( :إن ابنـييييييس
يصلح به بين فئتين من المسلمين)) (صحيح البخاري.)2584 :

ا سيد ،ولعل هللا أن

أما عبارة) :ال تسيدونس فس الصالة( ،فه ـي حديث مفتـرى ل تصح نسبته إلى الرسول  كمال قال العجلوني في كشف الخفاء.
ولو صح لكان لفظها "ل تسودوني" ،ألن الفعل َس َو َد واو ُّي العين.والخالصة :فإن أهل الرواية والدراية من الحفاظ وأئمة الحديث اتفقوا
على وضعه كالسخاوي ،السيوطي ،الجالل املحلي وابن حجر الهيثمـي.
ََ

قال العجلوني (كشف الخفاء" :)355/2 ،3018:وأما النقل عن سيد الورى( :ل تسيدوني في الصالة) فكذب مفتـرى .وقال السخاوي( :صاحب

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

