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 األذ�ار
 الصالة والسالم على غیر األنبیاء

 
فلم  -صلى هللا علیه وسلم-سمعت من �عض اإلخوة ذات یوم أنه صلى وسلم على غیر النبي  :السؤال

 أنكر علیه ذلك لعدم علمي، فهل هذا الفعل حرام؟

-وال �قال للنبي  )،وجلَّ  عزَّ ( :-جل وعال-قد جرى العرف عند أهل العلم أنه �قال �النسبة هلل  :الجواب
أنه  -علیه الصالة والسالم-و�النسبة للنبي  )، و�ن �ان عز�ًزا جلیًال،وجلَّ  عزَّ ( :-علیه الصالة والسالم

أو  )صلى هللا علیه وسلم]: (٥٦األحزاب: [ }َصلُّوا َعَلْیِه َوَسلُِّموا َتْسِلیًما{: -جل وعال-�قال �ما أمر هللا 
 :�ما جاء بذلك نصوص الكتاب والسنة ،الترضي عنهم :بة للصحا�ةو�النس )،علیه الصالة والسالم(
ُ َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنهُ { ِضَي للااَّ اإلمام أحمد رحمه ( :و�النسبة لمن دونهم الترحم فیقال ]،١٠٠[التو�ة:  }رَّ

استعماالت العلماء لكننا نجد في ذا ُعرف عند أهل العلم جروا علیه، ه )،اإلمام الشافعي رحمه هللا( )،هللا
الحنفیة: و  )قال الشافعي رضي هللا عنه( �قولون: فتجد الشافعیة ،أحیاًنا الترضي عن أئمتهم ومتبوعیهم

وأن  ،ضون عن أئمتهم مخالفین بذلك ما جرى علیه العرف) وهكذا، یتر قال أبو حنیفة رضي هللا عنه(
 .-والسالمعلیه الصالة -والصالة خاصة �النبي  ،الترضي خاص �الصحا�ة

علیه الصالة -وجاء من النصوص ما یدل على جواز الصالة على غیر األنبیاء �ما في قوله 
ُخْذ ِمْن {: -جل وعال-امتثاًال لقوله  ؛]١٤٩٧[البخاري:  »اللهم صل على آل أبي أوفى« :-سالموال

ُرُهْم َوُتَزكِّیِهم ِبَها َوَصلِّ َعَلْیِهمْ  اللهم صل على آل أبي « :فقال]، ١٠٣التو�ة: [} َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
وال شك أن �عضهم �طلق الكراهة و�عضهم  ،هذا إذا �ان على سبیل االستقالل مخالًفا للعرف ،»أوفى

الظرف جاء  السیما إذا �ان في نفس ،ولكن النصوص دلت على الجواز في مثل ما ذ�رناه ،�جزم �المنع
-فال مانع من أن �قتدي ولّي األمر الذي �أخذ الز�اة �ه  -جل وعال-ألمر هللا  �صدقته وز�اته ممتثًال 
أما على  ،هذا إذا �انت على سبیل االستقالل ،و�قول مثل ما قال البن أبي أوفى -علیه الصالة والسالم

ال �ختلف أهل  )،صلى هللا علیه وعلى آله وصحبه وسلم( :فیقال ،سبیل التبع فال خالف في جواز ذلك
والخالف إنما هو إذا صلى على غیر النبي أو على غیر األنبیاء  ،واز ذلك على سبیل التبعالعلم في ج

-وامتثال الصالة الوارد األمر بها في سورة األحزاب إنما یتم �قول من ذ�ر النبي  ،على جهة االستقالل
 :م ابن تیمیةوسئل شیخ اإلسال )،صلى هللا علیه وسلم( :أو ُذكر عنده أن �قول -علیه الصالة والسالم

– فأجاب هل �جوز أن �صلى على غیر النبي صلى هللا علیه وسلم �أن �قال: اللهم صل على فالن؟(
أن �صلي على غیر  -صلى هللا علیه وسلم-الحمد هلل، قد تنازع العلماء: هل لغیر النبي  :-رحمه هللا

المنقول عن مالك والشافعي  وهو ،ا؟ على قولین: أحدهما: المنعمفردً  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
وهو المنصوص عن أحمد واختیار أكثر أصحا�ه:  ،واختیار جدي أبي البر�ات. والثاني: أنه �جوز

. واحتجوا �ما روي عن علي أنه قال لعمر: -�عني الجیالني- كالقاضي وابن عقیل والشیخ عبد القادر
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الصالة تنبغي من أحد على أحد إال على ال أعلم ". واحتج األولون �قول ابن عباس: "صلى هللا علیك"
. وهذا الذي قاله ابن عباس قاله لما ظهرت الشیعة وصارت تظهر "-صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

في قوله - فهذا مكروه منهي عنه �ما قال ابن عباس. وأما ما نقل عن علي ،الصالة على علي دون غیره
ا لغیر الرسول فهذا نوع من فإذا لم �كن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارً  -لعمر: "صلى هللا علیك"

 {هو الذي �صلي علیكم ومالئكته}وقد قال تعالى:  ،ولیس في الكتاب والسنة ما �منع منه ،الدعاء
في مصاله  إن المالئكة تصلي على أحد�م ما دام« :-صلى هللا علیه وسلم-وقال النبي  ]،٤٣األحزاب: [

. »تعمر�نه �نتِ صلى هللا علیك وعلى جسد «وفي حدیث قبض الروح:  ،»ُ�حدثفیه ما لم الذي صلى 
اللهم صل على آل أبي «�صلي على غیره �قوله:  -صلى هللا علیه وسلم-وال نزاع بین العلماء أن النبي 

في ذلك  وجاء، )»اللهم صل على محمد وعلى آل محمد«�قوله: تبًعا له وأنه �صلي على غیره  ،»أوفى
 .الصالة اإلبراهیمیة في آخر الصالة

- وذهب اإلمام أحمد وأكثر أصحا�ه إلى أنه ال �أس بذلك( :في موضع آخرشیخ اإلسالم وقال 
صلى هللا " :قال لعمر بن الخطاب -رضي هللا عنه-ألن علي بن أبي طالب  ؛-الصالة على غیر النبي

صحا�ة والقرا�ة �علي أو غیره �الصالة علیه دون ولكن إفراد واحد من ال ،وهذا القول أصح وأولى "علیك
 )،ا �اسمه هذا هو البدعةا معروفً �حیث �جعل ذلك شعارً  -علیه الصالة والسالم-غیره مضاهاة للنبي 

كر ولذلك تجدون في شروح األحادیث في الكتب التي تأثر أصحابها ببعض المذاهب البدعیة تجدهم إذا ذُ 
ذ�ر غیرهما من  )، و�ذارضي هللا عنه( ون:كر عمر �قولذُ  )، و�ذاهرضي هللا عن( ون:أبو �كر �قول

 )،كرم هللا وجهه( :وقد �قولون  )،علیه السالم( :كر علي قالواو�ذا ذُ  ،الصحا�ة قد ال یترضون عنهم
و�ون ذلك دیدن  ،فتخصیصه من بین أصحا�ه الذین فیهم من هو أفضل منه �أبي �كر وعمر وعثمان

 .اتخذ ذلك شعارً لكن األصل الجواز و�نبغي أال یُ  ،هذا الشخص هذا هو الذي یدخل في حّیز البدعة
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