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 الفرق بني استحباب االلتفات للمؤذن دون االلتفات للخطيب 
 حممد الزين زكرايء  إعداد الطالب: 

سيئات   ومن  أنفسنا  شرور  من  ابهلل  ونعوذ  إليه،  ونتوب  ونستغفره  ونستعينه  حنمده  هلل  احلمد  إن 
ده ال شريك  أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وح 

عبده ورسوله، صلى هللا عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبني ومن تبعهم    ا له، وأشهد أن حممد  
 أما بعد:  ، ا كثي    ا إبحسان إىل يوم الدين وسلم تسليم  

االلتفات  و   يف أثناء األذان  لفرق بني االلتفات للمؤذنيتعلق اب  يف كتاب الصالة  يفقه  فهذا حبث
 ا ابهلل احلكيم العليم: أثناء اخلطبة من حيث االستحباب من عدمه، فأقول مستعين    يف للخطيب

 االلتفات للمؤذن عند احليعلتني.  املسألة األوىل: 
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال: 

  (1)اجلمهور )احلنفية  عند احليعلتني، به قال  ا ومشاال  يستحب ويسن للمؤذن االلتفات ميين    القول األول: 
 (. (3)واحلنابلة  (2) والشافعية 

 . ( 4)  إن قصد به اإلمساع، به قال املالكية يف املذهب ا ومشاال  جيوز للمؤذن االلتفات ميين   القول الثاين: 
الثالث:  مطلق    القول  األذان  يف  االلتفات  للمؤذن  سيينيكره  ابن  قال  به  عن (5)ا،  رواية  وهو   ،

 .(6)مالك
  

 
 (.1/387(، الرد احملتار )1/55)( انظر: درر احلكام 1)
 (. 27(، التنبيه ص)2/42( انظر: احلاوي الكبي )2)
 (.1/125(، الروض املربع )3/78) (، الشرح الكبي1/104( انظر: الكايف )3)
 (. 441/ 1(، مواهب اجلليل ) 294/ 1(، التوضيح شرح خمتصر ابن احلاجب ) 61/ 1انظر: التفريع ) ( 4)
 (.2/62(، الدين اخلالص )2/56األوطار )( انظر: نيل  5)
 (.2/97(، مواهب اجلليل )2/48(، الذخية )1/158( انظر: املدونة )6)
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 *األدلة: 
 أدلة من قال ابالستحباب ومن قال ابجلواز: 

ع فاه هاهنا وهاهنا  يؤذن فجعلت أتتب  قال: "رأيت بالال    رضي هللا عنه  أيب جحيفة ما روي عن    -1
 .  (3()2)"ومشاال   اويف رواية: "لوى عنقه ميين  ، (1) حي على الصالة، حي على الفالح" :ا ومشاال  يقول ميين  
 ؛ فعله حبضرته  وقد   صلى هللا عليه وسلمذلك إال من النيب    مما تعل    رضي هللا عنه  : أن بالال  الداللة وجه  

 ذلك. لىهه عا لنب  إذ لو كان مكروه  
 .(4)  إلمساع الناس من النواحيا ومشاال  أنه إعالم للغائبني فيجوز للمؤذن االلتفات ميين   -2
 . (5) أهنما خطاب لآلدمي كالسالم يف الصالة يلتفت فيه دون غيه من األذكار -3

 دليل من قال بكراهة االلتفات للمؤذن عند احليعلتني: 
 رضي هللا عنهم وهم أبناء الصحابة   من أهل املدينة كانوا يؤذنون ووجوههم إىل القبلة،  نين املؤذنأ  -

 . (6)وذريتهم ينقلون عنهم
 ثابتة، فوجب تقدميها عليه.الأن دليلهم خمالف للسنة   : ميكن مناقشتهم

 الرتجيح: 
الراجحبعد   أن  يل  تبني  املسألة  أعلم  -دراسة  ابستحبا   -وهللا  القائل  األول  القول  االلتفات هو  ب 

 ا. ألنه اثبت ابلسنة كما ذكران سابق   ؛للمؤذن عند احليعلتني
  

 
(، ومســـلم يف  129/ 1(، ) 634بـــرقم )   األذان، ابب هـــل يلتفـــت يف األذان  متفـــق عليـــه، أخرجـــه البخـــاري يف كتـــاب  ( 1)

 (. 359/ 1(، ) 503، برقم ) ة املصلي كتاب الصالة، ابب ست 
(،  581/ 1(، ) 1852يف الســـنن الكـــقى، بـــرقم )   (، والبيهقـــي 520(، ) 143/ 1نه، بـــرقم ) خرجـــه أبـــو داود يف ســـن أ ( 2)

 (. 9/ 3(، ) 533صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود برقم ) 
 (، حبـــر املـــذهب1/441(، مواهـــب اجلليـــل )2/97(، التـــاا واإلكليـــل )1/45(، اجلـــوهرة النـــية )1/91( انظـــر: تبيـــني احلقـــائق )3)

 (.1/239(، كشاف القناع )1/309) (، املغين1/272(، الغرر البهية )1/404)
 (.1/211(، الكايف )2/40(، هناية املطلب )1/209(، املعونة )1/272( انظر: البحر الرائق )4)
 (.1/469(، حتفة احملتاا )1/127( انظر: أسىن املطالب )5)
 (.2/48(، الذخية )2/446املدونة )(، اجلامع ملسائل 1/158( انظر: املدونة )6)
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 االلتفات للخطيب يف أثناء اخلطبة.  املسألة الثانية: 
 . (2()1)كي االتفاق على كراهة االلتفات للخطيب يف أثناء اخلطبة قد ح  

 مستند إمجاعهم:
: "كان إذا خطب صلى هللا عليه وسلمأن  النيب    عن عدي بن اثبت عن أبيه عن جدهما روي    -1

 .(4() 3) استقبل الناس بوجهه واستقبلوه، وكان ال يلتفت"
: "كان إذا خطبنا استقبلناه صلى هللا عليه وسلمأن النيب    رضي هللا عنهما روى مسرة بن جندب    -2

 . (6()5)بوجوهنا واستقبلنا بوجهه"
انب اآلخر،  و أنه أبلغ يف إمساع الناس وأعدل بينهم؛ ألن يف التفاته ألحد اجلانبني إعراض عن اجل   -3

 .(7) فإذا قصدهم بوجهه كان أعم  لسماع اجلميع
 .  (8)أن االلتفات فيه ترك األدب مع الناس احلاضرين للخطبة  -4

املسألتني:  منها  أن كال  *اجلامع بني  يقصد  عبادة  أداء  أثناء  االلتفات يف  فيه عن  الكالم  املسألتني  م 
 إمساع الناس.

املسألتني:  بني  الفرق    *الفرق  اجلمهورجلي  يظهر  قول  خالل  من  استحباب   ؛ا  إىل  ذهبوا  حيث 
احليعاال يف  للمؤذن  وكراهية  لتفات  شااللتني  يف  للخطيب  أن    يءلتفات  بينهما  الفرق  اخلطبة،  من 

فإذا التفت كان   ،للغائبني   يعرض عنهم خبالف املؤذن فإنه داع  اخلطيب واعظ للحاضرين فاألدب أال  

 
ــاوي علـــــى مراقـــــي4/528( نقـــــل اإللـــــاع النـــــووي يف ا مـــــوع )1) ــر: حاشـــــة الطحـــ ــاوي الكبـــــي 1/333الفـــــالح ) (، وانظـــ (، احلـــ

 (.5/240(، الشرح الكبي على املقنع )1/441)
 طبة.  يف أثناء اخلا ومشاال  لتفات اخلطيب ميين  أقف على قول للمالكية يف مسألة ا ( مل2)
 (. 2/158(، )647(، وكذا تلخيص احلبي برقم )4/631(، )36وقد ضعفه برقم ) ،( مل أقف عليه إال يف البدر املني3)
 (. 36/ 2(، كشاف القناع ) 601/ 4(، فتح العزيز ) 149/ 2: الرد احملتار على الدر املختار ) ( انظر4)
 (.4/631( مل أقف عليه إال يف البدر املني )5)
 (.2/578(، البيان )1/211املهذب )( انظر: 6)
 (.1/211(، الكايف )4/353(، كفاية النبيه )1/230( انظر: األم )7)
 (.107/ 3(، ا موع )1/230( انظر: األم )8)
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 . (1)س فيه ترك األدبأبلغ يف دعائهم وإعالمهم ولي
الفرق:   لنا دراسة  ترجح  وما  للمسألتني  دراستنا  مؤثر   من خالل  معتق  الفرق  أن  يتضح   ، فيهما 

 وهللا أعلم. 
 ىل يوم الدين.إ على آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان وصلى هللا على نبينا حممد و 

 
 

 
 (.1/322(، مغين احملتاا )1/127(، أسىن املطالب )107 - 3/106( انظر: ا موع )1)
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