جهرا ّ
مشروعيّةّالصّالة على النّبـيّ ّبعد األذان ّ
ّ
نياّواآلخرة ،كثـرة الصّالة والسّالم على رسولّ هللا ّ،وقد بيّن رسولّ هللا  ذلك
ّ
إنّّمن أعظم أبواب الفرجّ،وأكثـرّأسبابّالنّجاهّفيّالدّ
ُ
ملاّسألهّالصحابيّسيدناّأبّيّ بن كعبّ(( :قلت يا رسول هللا إني أُكثر الصالة فكم أجعل لك من صالتي؟ قال :ما شئت،
قال :قلت الربع؟ قال :ما شئئئت ،وإن زدت فهو خير لك ،قال :قلت النص ئف،قال :ما شئئئت وإن زدت فهو خير لك،
قئئئئال :قلئئئئت فثلثين؟ قئئئئال :مئئئئا شئئئئئئئئئئئئت ،وإن زدت فهو خير لئئئئك ،قئئئئال:أجعئئئئ ُل لئئئئك صئئئئئئئالتي كلهئئئئا؟ قئئئئال:
ُغفر لَكَ ذنبُكَ )) (سننّالتّرمذيّّ،2492 :إسنادهّحسن).
إذًا ت ُ ْكفَى ه َّمكَ  ،وي َ
الصـّالة عل ـ ـ ـ ـ ـى النّبـ ـ ـ ـ ــيّ  جهراّعقب األذان مشــروعة ّ:ســوا أكانت من املؤذّن أو السـّامع ،لقولهّصــلىّهللاّعهيهّوســهم(( :إذا سمعتم
س ئلُوا هللا لي
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صئئلوا علي ،فإنه من صئئلى علي صئئالة؛ صئئلى هللا عليه بها عشئ ًئرا ،ثم َ
الوسيلة فإنها منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد هللا تعالى ،وأرجو أن أكون أنا هو ،فمن سأل هللا لي الوسيلة،
حلت عليه الشفاعة)) (صحيحّمسهمّ .)612 :
أقوال املذاهب األربعة:
أو ّل ما زيدت الص ـ ـّالة على النّب ـ ـ ـ ـ ـ ــيّ  بعد كلّ أذان على املنارة (املئذنة) زمن
الحنفيّة واملالكيّة :اعتبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروها بدعة حسـ ــنة وقال ّوا" :إنّ ّ
هجرة ،وكان قد حدث قبل ذلك أيّام السـّهطان يوسـ صــال الدّين
السـّهطان املنصــورّ حاجي بن األشــر وذلك في شــعبان عام ( )791له ّ
بن أيّ ّوبّ،بعدّأنّطهب أن ُيقال قبل أذان الفجر في كلّ ليهة في مصر والشّام" :السّالم عهيك يا رسولّ هللا" ،ثمّ جعل ذلك عّقّب كلّ أذان
سنة ( )791لههجرة"( .حاشية ابن عابدين 266 /1؛ّحاشية الدّسوقيّ علىّالشر ّالكبيـر لهدردير .)193 /1
الشـّافعيّة والحنابلة :اعتب ـ ـ ـ ـ ــروا الصـّالة والسـّالم على النّب ـ ـ ـ ـ ــيّّ ُ سّـنّة لهمؤذّن واملســتمع ،للحديث الشـّري الوارد أعاله ،وهذا من باب
األدب والتّكريم لرسولّهللاّ( املغنـيّالبنّقدامةّ 428/1؛ّمغنـي املحتاج .)141/1
أقوال العلماءّاملعاصرينّفي هذا الباب:
ى في األزهر ّ-فيّمجهّة (منبـ ـ ـ ـ ـ ــرّ اإلس ــالم ،عدد  1410هجر ّي 1989 /م)" :لم يرد حديث ص ــحيح
قالّالشـ ـّيخ عطيّة ص ــقرّّ-عض ــو لجنة الفتو ّ
خاصّ يمنع املؤذّن أن يقولها ،فيبقى طهبها منه كطهبها من غي ـ ـ ـ ــره ،فهناك اجتهادان ورأيان ،والجهر بالصّالة على النّب ـ ـ ـ ــيّ  من املؤذّن ال
ضررا ،ولم يرد نصّ ينهـى عن ذلك".
ُّيحدث ّ
يقولّالشّيخ منصورّ علي ناص صاحب كتاب (التّاج الجامع لألصولُّّ " :)166 /1ّ،يستحبّ الصّالةّعلىّالنّبـ ـ ـ ـ ــيّّّ بعد األذان بأيّة صيغة
صئلُّوا َعلَ ْي ِه وسئئلموا ت ئَْسئ ِلي ًما (األحزاب ،)56ّ:فالص ـّالة والس ـّالم بعد األذان ُسّـنّة لهس ـّامع واملؤذّن
كانت ،لقوله تعالى{ :يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا َ
ولو برفع الصّوت لعموم الحديث الصّحيح وعلى هذا قولّ الشّافعيّة والحنابهة".
الش ـّيخ عبد الرحمن الجزيريّ صــاحب كتاب (الفقة على املذاهب األربعة )326 /1 :قال" :فقوله ((ّ: صئئلوا علي)) ،عامّ يشــمل املؤذّن
سرا ،فإذا رفع املؤذّن صوتة بتذكي ـ ـ ـر النّاس بالصّالة على النّب ـ ـ ـيّ  كان
وغي ـ ـ ــره من السّامعين ،ولم ينصّ الحديث على أن تكو ّن الصّالة ّ
حسنّا".

الشّيخ محمد مخهو مفت ـ ـ ـ ـ ـي الدّيار املصريّة سابقّا في كتابه (فتاوىّ شرعيّة )228/1 ،يقولّ"ّ:صوب الحافظ السّخاويّ أنّها بدعة حسنة،
ومثهه ابن عابدين في حاشــهته وهو من فقها الحنفيّة املعتمدين ،وكذلك القطب الدّردير من أئمّة املالكيّة ،والّذي نميل إليه أنّها بدعة
حسنة ،تندرج في أصل عامّ شرعيّ غيـرّ مقيّد بوقت وال حال وال صيغة".
فإن قيل :اإلس ـرار بها أفض ــل من الجهر ،ملا في اإلس ـرار من متابعة لفعل الس ـّه  ،قهنا :نعم ،إنّ اتباعّ الس ـّه أفض ــل ،ولكن نقو ّلّ :
إن
املفضولّ قد يكونّ أفضل إذا ارتبطت بفعهه مصلحة شرعيةّمعتبـ ـ ـ ــرة ،كزيادة في اإلعالم والتّنبيه أو إظهار شعي ـ ـ ـ ـرة إسالميّة ،وعلى هذا
األساس أمر القائد صال الدّين األيوبيّّّ-رحمه هللاّّ-بالجهر بها ،واستمرّّاألمرّإلى هذا الحين (القهيوبيّ على شر املنهاج.)131/1 ،
مالحظة :على املؤذّن عندّالصّالةّوالسّالمّعلىّالنبـ ـ ـ ـ ــيّّبعدّا ّألذانّمراعاة التّالي :أن يتريّث قهيالّ بعد األذان حت ـ ـ ـ ـ ـّى ال يظنّ السّامع أنّها
جز من األذان .وأن يكو ّن الصّوت منخفضّا قهيالّ.

