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❖ حكم ختم األذان بالصالة على النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،من قبل المؤذن بصوت مرتفع

❖ السؤال :ما حكم ختم األذان بالصالة على النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،من قبل المؤذن بصوت
مرتفع؟
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،وآله وصحبه أجمعين ،وبعد،

فإن الصالة على نبينا المصطفى ،صلى هللا عليه وسلمُ ،قرب ِ
وعبادة فضائلها ال تحصى ،وشواهدها كثيرة في كتاب هللا تعالى ،وسن
ِ
النِب ِي يا أَيُّها َّال ِذين آمُنوا ُّ
ِ
ِ ِ
نبيه ،صلى هللا عليه وسلم ،ومن ذلك قوله تعالى َّ ﴿ :
يما﴾
إن َّ
صُّل َ
ون َعَلى َّ َ َ
صلوا َعَل ْيه َو َسل ُموا تَ ْسل ً
َ َ َ
َّللاَ َو َم َالئ َكتَ ُه ُي َ
[األحزاب ،]56 :ومنها قول رسولنا الكريم ،صلى هللا عليه وسلم « :من َّ
ر » [ صحيح مسلم ،كتاب
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه ِب َها َع ْش اً
ص ً
الة َ
صلى َعَل َّي َ
َْ َ

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
صلِي َعَلى َّ
النِب ِيَ ،صلَّى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسلَّ َم ،ثُ َّم َي ْسأ َُل لهُ اْل َوِسيَل َ].
الصالةَ ،ب ُ
اب اْلَق ْول م ْث َل َق ْول اْل ُم َؤذ ِن ل َم ْن َسم َعهُ ،ثُ َّم يُ َ
ِ
فال خالف  -إذن  -على أهمي هذه الصالة ،واستحبابها و ِ
سر ولم
األذان َّا
المؤذ ُن
الحث عليها ،وال خالف حول جوازها إن َختَم بها
َ
يجهر بها ،وإنما تباينت آراء العلماء حول حكم ختم األذان بها بصوت مرتفع من طرف المؤذن ،وتفاوتت أقوالهم في ذلك ،بين اإلجازة

والتحريم ،وذلك على النحو اآلتي:

القول األولَّ :
عهد أيام الرسول الكريم،
عدها بعض علماء السلف ،وبعض العلماء المعاصرين بدع مستحدث  ،لم يكن للمسلمين بها ٌ
ص لى هللا عليه وسلم ،وخلفائه الراشدين وصحابته والتابعين من بعدهم ،فاألذان – كما قالوا – عبادة مدارها اإلتباع واالقتداء ،ال االبتداع

واإلحداث ،وقد حذر رسولنا الكريم من االبتداع فيها ،فعن أم المؤمنين عائش  ،رضي هللا عنها ،قالت :قال رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم:

أح َد َث في ِ
ليس فيه فهو رد» [ صحيح البخاري ،كتاب الصلح ،باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود]؛ أي مردود على
« ْ
من ْ
أمرنا هذا ما َ
فاعله لبطالنه ،وعدم االعتداد به.
كما احتج المعارضون من أن الجهر بالصالة على النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،بعد األذان ،والمداوم على هذه الزيادة من طرف

المؤذنين ،ربما تُفسر بمضي األيام على أنها جزء ال يتج أز من األذان ،ومعلوم أن النص الشرعي ألفاظه توقيفي  ،ال تُغيَّر ،وال يضاف إليها
مهما كانت المسوغات مشروع وأخالقي  ،فال يكفي أن نعول على المستحبَّات لتغيير الثابت من النصوص.
القول الثاني :ذهب كثير من علمائنا المعاصرين ،وبعض دور اإلفتاء ،ومؤسسات الفقه في الدول العربي واإلسالمي  ،أن الجهر
بالصالة على المصطفى ،صلى هللا عليه وسلم ،جائز ومستحب ،أو كما في قول الحنفي والمالكي  :بدع حسن  ،محتجين بقول الرسول،
صلى هللا عليه وسلمِ« :إ َذا س ِمعتُم اْلمؤِذنَ ،فُقولُوا ِم ْثل ما يُقول ،ثُ َّم صُّلوا عَل َّيَ ،فِإَّنه من َّ
صَّلى هللا َعَل ْي ِه ِب َها َع ْش ًرا ،ثُ َّم
َ ْ ُ َُ َ
َ
َ َ َ ُ
ص َال ًةَ ،
صلى َعَل َّي َ
ُ َْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
َل لي اْل َوِسيَل َ َحل ْت َل ُه
َن أ ُ
َك َ
َسلُوا هللاَ لِ َي اْل َوِسيَل ََ ،فِإَّن َها َم ْن ِزَل ٌ في اْل َجَّن َ ،ال تَْن َبغي ِإال ل َع ْبد م ْن ع َباد هللاَ ،وأ َْر ُجو أ ْ
ون أََنا ُهَوَ ،ف َم ْن َسأ َ
َّ
اع ُ» [ صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ،ثم يصلي على النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،ثم يسأل له الوسيل ].
الشَف َ
صُّلوا» جاء بصيغ األمر والجمع؛ أي أنه عام ،يشمل
وفي تعقيبهم على الحديث ،يرى هؤالء العلماء أن قوله ،صلى هللا عليه وسلمَ « :
المؤذن والسامع على حد سواء ،وليس قاص اًر على السامعين فحسب.
ويرى مجلس اإلفتاء األعلى أن المسأل في مجملها فرعي  ،ال تستوجب إثارة الفتن والخالف بين المسلمين ،فهناك من البدع

والمنكرات ما هو أولى بالتناصر على إنكاره ،والتشديد عليه ،وال شك في أن ما عرضه الفريقان من أدل الترجيح النقلي والعقلي  ،ال يخلو
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من الوجاه  ،ففي األمر متسع ،فمن شاء فعل ،ومن شاء أحجم ،شريط االلتزام بالمعيار الذي أرشدنا إليه رسولنا القدوة ،صلى هللا عليه
ِ
ِ
ِ
وسلم ،في قوله« :م ْن س َّن ِفي ِْ
ُج ِ
ورِه ْم َشي ٌءَ ،و َم ْن َس َّن
َج ُر َم ْن َعم َل ِب َها َب ْع َدهُ ،م ْن َغ ْي ِر أ ْ
َج ُرَهاَ ،وأ ْ
اإل ْس َال ِم ُسَّن ً َح َس َن ًَ ،فَل ُه أ ْ
ص م ْن أ ُ
َن َي ْنُق َ
َ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِفي ِْ
ارِهم َشيء» [ صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب
ان َعَل ْيه ِوْزُرَها َوِوْزُر َم ْن َعم َل ِب َها م ْن َب ْعده ،م ْن َغ ْي ِر أ ْ
اإل ْس َال ِم ُسَّن ً َسِي َئ ًَ ،ك َ
َن َي ْنُق َ
ص م ْن أ َْوَزِ ْ ْ ٌ
الحث على الصدق ولو بشق تمرة ،أو كلم طيب وأنها حجاب من النار].

َّ
هم من ذهبوا مذهب الجواز ،ومن جهروا بالصالة على النبي ،صلى هللا عليه
وبناء عليه ،فإن المجلس يرى أنه من غير الجائز أن ُيت َ
وسلم ،بعد األذان بأنهم مبتدعون؛ ألن البدع ضالل  ،والضالل تودي إلى النار ،وحاشا هلل أن ي ْدخل النار من َّ
صلى على نبيه المختار،
َ َ َ
صلى هللا عليه وسلم.
ومع ذلك ،فإن المجيزين للصالة على النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،لمصلح ٍ راجح أو لحاج معتبرة ،وكذلك الراغبين من المؤذنين في
الجهر بها بعد األذان ،مطالبون – من باب التحوط – أن يفصلوا ببن ألفاظ األذان ،وبين الصالة والتسليم على رسول هللا ،صلى هللا عليه

وسلم ،بسكت خفيف  ،تشعر السامع ،بأن هناك فرقاً بينهما ،حتى ال يتوهم أحد أن الصالة على النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،جزء من
األذان ،والتقنيات الحديث الخاص باألذان الموحد كفيل بإظهار الفرق بينهما ،وبخاص ما تعلق بنبرة الصوت ،إذ تتيح للمؤذن أن يقيم
تفاعا مما نطق به في إقام األذان .فإذا التزم المؤذنون
صالته على النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،ودعاءه له بصوت خفيض ،وبنبرة أقل ار ً
بهذه الضوابط فال مانع من الجهر بالصالة على النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،بعد األذان.
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